
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ورشیتیکت  جرایم  ژ  طن 

 نویسنده : حمید عبیدی 

 آسمای  
ی
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   ۲۰۲۲یم زمان نشژ : 

 جمهوری اتحادی آلمان   -محل: مونشنگالدباخ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 چند گپ در مورد این مجموعه 

آغا« با   اف میکنم که چند سال با نام مستعار »ش.شتر انتشار این مجموعه اعتر

هایی شده ام. میتوانم بگویم که این کار تا حدودی از  
ز در آسمایی مرتکب طتز

ز تازه میداشتیم  -روی ناگزیری بود    .چون در هر شماره ی آسمایی باید یک طتز

های منظوم و منثور کاکا تیغون از شهر   ز مشهور هامبورگ طلوع  وقتر آفتاب طتز

آغا« نیازی باقر   کرد و آسمایی را مستفید ساخت ، دیگر به چراغ تییل »ش.شتر

ز را مرتکب شدم و بس   .نه ماند. پس از آن تنها دو سه طتز

اف به میان آوردم، باید آن را صادقانه تکمیل کنم  :خوب، حاال که سخن از اعتر

ز من در سال     - ز طتز ز را آن    منتشر شد.   ۱۹۸۰نخستیر در اصل برای چاپ    طتز

ی مینمودم   و نشر نه نوشته بودم. در آن زمان دوره ی مکلفیت عسکری را ستر

ات وزارت   )آرشیتیکت( و به حیث مهندس در مدیریت مهندیس ریاست تعمتر

دفاع، به صورت خدمتر کار میکردم. خالد »حافظ« که در بست تویل ما بود  

ز را برد   و در روزنامه ی »حقیقت رسباز« به صورت خدمتر کار میکرد، آن طتز

 در یک تویل  
ی

ز زنده گ و در روزنامه ی مذکور، منتشر ساخت. موضوع آن طتز

ز »آمدند« بود  .عسکری بود. اگر اشتباه نه کنم عنوان آن طتز

زخیم شدم، برای زنده ماندن باید ماه های زیادی    ۱۹۸۲زمایز که در سال     -

ی میکردم. آنگاه که وضع صیح ام کیم بهبود یافت، برای   را در شفاخانه ستر

ز کردم وع به نوشیر ز وقت رسر   .کشیر

ک »ارغند« که رس و کارش با مطبوعات بود، باری    شادروان  دوستم دکتور بتر

هایی  
ز را مرتکب شده ام، چند  از مرصوفیت هایم پرسید. وقتر دانست که طتز

را گویا به قصد    - از جمله »فواید پیاز« و »باز هم در مورد فواید پیاز«    - کارم  

نشر با خود برد. او در دیدار بعدی نوشته هایم را برگرداند و گفت آن ها را با  

همکارانش خوانده و شکم ستر خندیده اند ؛ ویل گویا همه به این نتیجه رسیده  

 ... ها به صالح نیست بودند که نشر آن



ات وزیدن گرفت و »اخبار هفته« و »سباوون« پا به عرصه    - وقتر نسیم تغیتر

این   با  قلیم  همکاری  تقاضای  من  از   » ز ظاهر »طنیر آقای  نهادند،  وجود  ی 

نویسان  ز ز همکاری بود که شماری از آثار طتز یه ها را کرد. در راستای همیر نشر

ز جهت انتشار در »س باوون« ترجمه کردم، که همه منتشر  معروف جهان را نتر

شدند. لزومدید خودم آن زمان این بود تا کارهایم در مطبوعات زیر نام مستعار  

  .منتشر شوند

ز باید بگویم: فکر میکنم میان   اف ، یک گپ دلم را نتر خوب پس از این همه اعتر

ز نویس بد   ز طتز نویسان کشورم، شاید مهندس بد و میان مهندسان کشور نتر ز طتز

اطمینانن ز  چنیر با  باشم.  بوده  بگویم    -ه  باشد  بهتر  اطمینان  جای  به  شاید 

هایم را به خدمت تان تقدیم میدارم -تصور  ز   .مجموعه ی طتز

ورشتیکت  عنوان   ژ را برای آن انتخاب کردم که به حیث مدیر    «،»جرایم طن 

 
ا
رشته اول تحصییل ام    مرصوف کار ژورنالستیک بودم.    مسوول آسمایی عمل

ز   ات بود و عاشق این مسلک بودم. خوب در مورد  این که  نتر مهندیس تعمتر

به عشق مسلیک ام ادامه    )آرشیتیکت( چرا روزگار نه گذاشت به حیث مهندس  

ورشت »در یادواره هایم خواهم نوشت.  و  بدهم،  ژ ترکیب  هم از     «، کت  یطن 

«،اختصار   است.    »آرشیتیکت«و    »ژورنالیست«  »طن   شده  ساخته 

ورشت  می»جرا ژ     «،کت  یطن 
ا
قبل ژورنالیست  یک  که  یی 

ز طتز جرایم  یعتز 

 آرشیتیکت مرتکب شده است.  

ز ها خوش تان آمد،  مجموعه را خواندید و  اگر   خانه  یک جهان سپاس و  طتز

  بازهم    . اگر خوش تان نیامد،که برا ی خواندن آن وقت گذاشتید   آباد   هم  تان

 و      د یخواندن آن وقت گذاشت   ی برا    که  جهان سپاس  کی
 
  که   آباد   هم  تانخانه

. اگر مجموعه را نه خواندید هیچ من و هیچ  خواهید کرد   نه  دعای بد در حقم  

 شما.  

 حمید عبیدی

 

 



 

 

 صفحه فهرست مطالب  شماره

 ۱ فواید پیاز  ۱

ز نويیس را ترک گفتم  ۲  ۵ چرا طتز

ز تلخ تاري    خ ما  ۳  ۹ طتز

 ۲۳ م رده باد!  -»مرده باد«  ؛ زن ده ب اد!  -»زنده باد «   ۴

 ۳۷ آرزو ۵

 ۴۵ انقالب کبتر  ۶

 ۵۵ تو نییک میکن و . . .  ۷

 ۶۱ آشنایی  ۸

 ۶۷ عشق با چادری  ۹

 ۷۳ کلینتونخند  ۱۰

 ۸۱ جواب گلچهره جان  ۱۱

 ۹۱ عرویس روشنفکرانه  ۱۲

 ۱۰۷ »رسم قربان بچه« ۱۳

ز نفسگل و  ۱۴ وییر  ۱۱۱ قاچاقتر هتر

ز شتر آغا ۱۵  ۱۲۵ رویداد ها از چشم شیر

ییک افغایز  ۱۶  ۱۲۹ تتر

 ۱۳۵ مینیاتورها ۱۷
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 *فواید پیاز

 « بال بود و برکتش ن   »

یه های ایرانی راه   بردن به مکنونات قلبی مردم را آموختم . اگر به موقع   ن  از نشر

این   دست  متوجه خطرات  از  راه  این  در  را  جانم  ی که  یقینی میشدم،  نه  هنی 

 میدادم. 

یه های ایرانی مرا هر هفته به غرف  نشر
 
فروش کتب در ایستگاه آخر موترهای    ه

« میکشانیدند . آن  
ی

جا بیپاری داشتم که از او مجله ها و کتاب ها  »کوته سنگ

نوبت   به  خانواده  اعضای  همه  خانه  در  را  ات  نشر  . میگرفتم  به کرایه  را 

 تازه نی برای خواندن  
ی میخواندیم و سپس آن را برمیگردانیدم به غرفه و چن 

 میگرفتم . کرای
 
شبانه روز یک جلد کتاب و یا مجله به گمانم یک افغانی  یک    ه

بود و    -بود افغانی هم پول کیم نه  با آن شکم سن   و آن زمان ها یک  میشد 

 .   ... کچالو و شورنخود خورد 

به یاد دارم که کتاب »ارسار خواریک ها« و »اعجاز خورایک ها« چشم عقلم را 

ها   خوردنی  باب  باز کردندر  و چ  گونه  ارسار  از  ُپر  دنیای رسارس  به  مرا  و  د 

داکنر غیاث الدین جزایری، چنان  معجزات عجیب وارد ساختند . این دو اثر  

ی جیب خرچ خودم هر دو را خریدم   تا من  مرا مجذوب ساختند که از پول ناچن 

 و هم
 
 خانواده پیوسته از آن ها مستفید گردیم .   ه

فواید پیاز در کتاب ارسار خورایک ها خواندم  درست به یاد نه دارم که در مورد  

ویل به یاد دارم که از وجود فواید بیشمار آن سخت   -و یا در اعجاز خورایک ها

خوردنی های دیگر پیاز خوردنی  در شگفت شدم . از نیکبخبر که برخالف برچی  

س بود . و من که تشن  بسیار ارزان و همیشه قابل دسنر
 
 اعجاز آزمایش ارسار و    ه

ی پیاز آغاز نمایم . کار را از این   خورایک ها بودم، تصمیم گرفتم این کار را با همن 

وع کردم که در   هر وعده غذا یک عدد پیاز بخورم و آهسته آهسته هم رفتم رسر

روز را با چکاندن چند قطره  تا به آن جا که صبحانه را با پیاز آغاز میکردم و  

سان ی شد کم کم اعجاز آب پیاز در چشمانم به پایان من  یدم . چند هفته که سن 

دد بودم ؛ ویل پس از آن که تجربه ها به  پیاز   آغاز به تبارز کردند . در ابتدا منر
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اثبات   بر من آشکار کردند و  ناگفته و تکرار  ساختند، دیدم که میتوانم ارسار 

کشف کرده  مکنونات قلبی دیگران را بخوانم . در واقع »کشف القلوب« را  

دم . از این کشف شگفت در روزهای نخست سخت خوشحال و هیجان بو 

فکرم مرصوف این ُچرت بود که چ  طور این کشف را  زده بودم و شب و روز  

 به نام خود ثبت کنم .  

های »عجیب  ی روزی ضمن درس از یک معلم مان که گاه گایه با ما در مورد چن 

ی  به طوری که موجب برانگیخنر  ، نه شود،    و غریب« سخن میگفت  شکش 

چ  گونه میتواند آن را به نام خود به  پرسیدم که اگر انسان به کشفی نایل آید 

 ثبت برساند نی آن که خطر دزدیدن آن از سوی کیس موجود باشد .  

گفته های این معلم و به خصوص رسزدن به مکنونات قلبی اش برایم ثابت  

ی ساختند که نه تنها بر گفته    نه باید اعتماد کنم . به  هایش بل بر خودش نن 

ین   ی سبب به عقل ناقصم رسید که شاید بهنر ی نامه به شخص  همن  راه نوشنر

و اما باز هم در حل این معما بند ماندم که چ  گونه    ... رییس جمهور باشد  

 ... به دست شخص رییس جمهور برسانم نامه را  

 *** 

م...    اصیل  درب  به  را  خود  و  دل کرده  یک  را  دل  جمهوری  صد  ریاست  قر 

 غرفرسانیده و میخواستم به طرف 
 
ی بروم که احساس کردم کیس به   ه مراجعن 

ی ضد  سویم مینگرد . رس که برگردانیدم دیدم که از درون موتر   سیاه مرسدس بنی

ه به سویم مینگرد . در نگاهش خواندم : »   گلوله ، شخص رییس جمهور خن 

رد . شاید خنی مهیم برایم دارد . باید  نوجوان مثیل که با من کار مهیم دا این  

معمول   راه  از  ورنه  ؛  .  کومکش کنم  برسد  من  به  توانست  نه خواهد  هرگز 

صدای عجب، مثیل که خودش تصمیم دارد مستقیم به نزدم بیاید« و سپس با  

نه   مانعم  تا  امر کرد  بسازند  مرا متوقف  امنیتب  که میخواستند  افراد  به  بلند 

  ... شوند

رییس    جا یک    ، دفنر به  ورود  مجرد  به   . ش شدم  دفنر وارد  جمهور  رییس  با 

ی دعوت کرد و    علت آمدنم را پرسید . به گونجمهور مرا به نشسنر
 
کوتاه در    ه



------------------------------------------------------------------------------  
 [ 3] صفحه                                                      «یکت ی ژورشت »طن  می جرا

 

هنوز   ... دادم  مورد کشفی که به آن نایل آمده بودم به رییس جمهور گزارش  

 اش به اشتباه  حرفم را به پایان نه رسانیده بودم که با نگاه بر مکنونات قلبی 

آور   بودتبایه  شده  دیر  دیگر  ویل  بردم؛  ن   به »کشف    - خودم  دستیانی  راه 

وی به »کشف القلوب« دست بیابد  القوب« را به وی گفته بودم و فردانی که  

د، پیش   رویم مجسم شد  و مکنونات قلبی ام را بداند و بر افکار سیایس ام ن  بنی

ینم به کا  ...  بوس وحشتنایک مبدل گردید که داشت ذره  در یک پلک رویای شن 

 ... خورد و خمن  میکرد وجودم را   ه  ذر 

 *** 

احساس کردم کیس تکانم میدهد . چشم که باز کردم ، دیدم پرستار باالی رسم  

آن چ  را پرستار گفت نه فهمیدم.  ایستاده است و با نگرانی به سویم مینگرد .  

 از وی پرسیدم: 

 استم ؟ مرا چ  شده است؟چرا این جا  -

باز هم آن چ  را پرستار گفت نه فهمیدم . پس از تالش های جانفرسا توانستم  

 منظورم را به گون
 
 بیان کنم و جواب پرستار را هم بفهمم : فهما   ه

شما را پس از تصادم ترافیگ به این جا آورده اند و چند روز در حالت کوما    -

 ... بودید 

پیش از تصادم و لحظات نخست وقوع تصادم به یادم آمدند.  لحظه های    ...   

 رس و پا به گفته داکنر تا چند  بال بود و برکتش نی .    -خدا را شکر 
ی

شکسته یک

 بقیهفته دیگر خوب خواهد شد . شکر که دستیانی به »کشف القلوب« و  
 
 ه

یای  ماجرا هنگام بیهویسر و یا میان بیهویسر و خواب واقع شده بودند، نه در دن

 ... واقعیت 

+ 

ی د   نیا * ی را هم همراه با طنی ی نويیس   ر یز   یگر ی طنی را ترک گفتم«    عنوان »چرا طنی

  ن  نگ یشدن و زم  که پس از زخیم   زمانی    ۱۹۸۲( در سال  ازی)باز هم در مورد پ

ک   یمار ی هنوز در بسنر ب دنیگرد قرار داشتم ، نوشته بودم.  دوستم دکتور بنی
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تازه ام آگاه شد    تیمرصوف  نیاز ا  آمد، وقبر   م   دنمیبه د  ارغند  که گاهگایه

ها  شنهاد ی کرد و پ  ابراز دلچسب   ی به نشر    نی بدهم تا جا  شیرا برا  مینمود تا طنی

د  نوشته ها را گرفت و چند روز پسنر دوباره به من داد و گفت خو   یبرساند.  و 

  ح یبه توض  از یکه ن  یلیبه دال   اند، ویل  ده یو همکارانش آن را خوانده و خوب خند

 دانند.    م ه صالح ن را ندارد ، نشر آن 
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 *چرا طن   نويیس را ترک گفتم

 )باز هم در مورد پیاز(

ی نويیس را رها کردم . اين داستانی است دردناک و اما    -   یس چرا طنی خنده  مين 
ی که مينوشتم   ی گونی يا کیس آن را نه ميخواند ، يا شايد هم  آور . اولها هر چن 

ها هر قدر شهرتم بيشنر شد ، به  همان پيمانه  زمان ، زمان دیگری بود . پساننر
ی های سانسورچيان بهانه جو ، روی نوشته هايم   ی ها و ذره بن   گونی دوربن 

ی نن 
 متمرکز گرديدند .  

ه در گذشته سانسور نه بود ؛ اما از روی راسبر اگر بگويم ،  من نه گفتم ک  -
انداز  به  .    ه  مشکالت  بودند  نه  قابل  امروز  غن   حد  به  سانسورچيان  امروز 

داز و بدگمان اند .    مقايسه با گذشته خيالن 

ی نه   - بیل نوشته هايم را چنان تعبن  و تفسن  ميکردند که در خواب و خيالم نن 
تصميم گرفتم دیگر حتا در مورد آدمهای خيایل  ه جانی رسيد که  میگنجيد . کار ب

ی   ی ی چن  ی نه نويسم؛ زيرا اگر در آسمان هفتم تخيل نن  ی ی چن  مينوشتم ، باز  نن 
هم آن را با سياست و سياستمداران ربط ميدادند و برايم جنجال و ناراحبر  

 خلق مينمودند .  

ی نويیس را ترک نه گفتم . تنها   -  عرص  نی نی ، طنی
 
تخيـل تازه نی برگزيــدم و جــهان   ه

توجه   مورد  را  و  حيوانات  ، گرگ  و گربه  موش  باره  در  هانی 
ی طنی  . دادم  قرار 

ی که به نشر  نوشتم ؛ اما    ... خرگوش ، زاغ و روباه ، بز و خر و   دو ، سه طنی
 رسيدند ، جنجایل برپا شد بزرگنر از گذشته . 

در امور سيایس رفتم . گرچ  او خود هم  باز برای مشوره نزد يک دوست دانا  
برای گريز از سووتفاهم ، قضيه را رس تا پا برايش  از ماجرا خنی شده بود ، اما  

  : او مرا شگفت زده ساخت  اين قضاوت   . برايت  بازگو کردم  پيشنر  » مرتبه 
تو هم   و  بردار  و سياستمداران دست  از رس سياست  توصيه کردم که  جدن 

دی .   ه اعتبار آن من هم ميانجی شدم تا درب مطبوعات بر رويت  بوعده سن 
 «... معکوس گام برداشبر کاملن بسته نه شود ، اما متاسفانه تو در راه  
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فهم    - مرا خوب شن  آن که  از  اينبار پس   . آدم خونی است  اين دوستم   ،  
نی

از اين ماجرا ، مدت طوالنی خـودم نه  ساخت ، باز وساطت کرد ؛ اما، پس  
سيدم .  تو  ی بنويسم . مثل مارگزيده از ريسمان دراز هم مينر ی ی  انستم چن  همن 

سيدم که  ی بنويسم ، شک به دلم رخنه ميکرد و مينر ی وع ميکردم تا چن  که رسر
 .  خالف شوم مبـادا نزد دوستم وعده  

در فرجام از نی پویل کارم به جانی رسيد که چاشت و شب گاه يک لقمه نان هم  
ناچاری بخیسر از اسباب خانه را فروختم . يک  . از    ميداشتم برای خوردن نه  

در   هوشم  و  و گوش  ميخوردم  پياز  و  نان  حایل که  در  راه  شب  جستجوی 
ديگر   نباتات  و  پياز  باره  در  بیل چرا   : رسيد  فکرم  به  نی  ، چاره  بود  گشايش 

 ... !؟ ننويسم

ی اين    فردا نزد آن دوست دانايم رفتم و در اين باره با او مشورت کردم . او نن 
اين   در  پسنديد و گفت که  را  از  فکرم  . من که  مرا کومک خواهد کرد  زمينه 

ی نوشتم و فردا آن ها را   برای  شادی رس از پا نه میشناختم ، يک شبه چند طنی
. مدير مسوول نوشته   ، بردم   به مجله نی که دوستم سفارش کرده بود 

نشر
 .  يد پسندهايم را با دقت کامل خواند و  

* 

مجله از چاب برآمد ، به فردايش برای دريافت دستمزدم ، به    ه  تاز   ه  وقبر شمار 

اول از مدير مسوول مجله ابراز سپاس بنمايم؛ اما  دفنر مجله رفتم . خواستم  

ش پا گذاشتم از عصبانيت منفجر  ی که به دفنر  ... شد ، همن 

  . نی ، ايـن بار بخـت بد من با تصادف همدست شد -

ی است که شب پيش از پخش آخرين شمار  - مجـله ، تلويزيون    ه  داستان چنن 

 رسیم در برنام
 
پـياز ارتباط    ه ی و برنامه های دیگر مطالبی نشر کرد که با  خـنی

  داشتند. 

ی است که يک جناب دارای يک درجن القاب   - میگویم ؛ میگویم . قصه چنن 
پياز داشته و به   ه  امنه داری در بار از ساليان متمادی تحقيقات دعلیم ، گويا  

ين   دانسته شده مقامات شايسته تقدير  نتايجی رسيده بود که از سوی عالينر
ين لقب علیم و  بود  ين مقام مملکت شخصن عالينر ی مناسبت عالينر . به همن 
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ين نشان دولبر را به او تفويض نموده و خنی آن شام همان روز در   رسويس  عالينر
اخبار  و    مرکزی  آن  راديو  دنبال  به  و  شد  پخش   ، تمام  تفصـيل  با  تلويزيون 

ی ، در باره اين رويداد ، به    نشر رسـيده بودند . راپورتاژها و مصاحبه هانی نن 

مجله که حاوی    ه  از بخت بد من ، اين شبی بود که به فردايش تازه ترين شمار 
ی من بدبخت در باره پياز    لعنبر بود ، به بازار عرضه شد .  طنی

، من چون تلويزيون ام را از نی پویل فروخته بودم ، بيخنی از اين پيشآمد به   -
نی

 راست نزد مدير مسوول رفتم . دوستانی که برنامدفنر مجله و آنهم رس  
 
آن    ه

 ه گويا نوشتشب تلويزيون را ديده بودند ، گفتند ک
 
من با مطالب آن برنامه    ه

يک سيب و دو نيم بوده است . بعضی ها حتا تصور کرده بودند که اين شباهت  
، بـل عمدی و آگاهـانه بوده است . گرچ  خوشبختانه مراجع  از   روی تصادف نی

ی پيش از تصميم مقامات در ذيصالح گويا پس از تحقيق  دريافته بودند که طنی
ده شده  تقدير    ه  بار   مجله سن 

بود؛ اما ، گويا  از آن دانشمند ، نوشته و به دفنر
با وجود آنهم به رسانه های گرویه ، از سوی مقامات ذيصالح اکيدن امر شده  

 هيچ گونه اثر مرا نشر نه کنند و اصلن نام مرا نه برند . بود ، تا دیگر  

 حادثنی ، من از کیس آزرده نيستم . حتا خوشحـالـم که این    -
 
خطرناک را به    ه

 از بخت بد خود شـایک استم و بس .  سالمبر پشت رس نهادم . من تنها  

تا مگر جانی    - پس از آن پيشآمد مدت زيادی بيکار بودم . چند بار کوشيدم 
ی  کاتب يا معلم مبارزه با بيسوادی   شـوم؛ اما بخت ياری نه کرد . پس از سن 

ی زمانی مثل من مشکیل  کردن روزگاری دشوار ، دوسبر که ا نن  ، راه  و  داشت 
مشور  به   . داد  نشان  برايم  را  ترجم  ه  نجات  به   او 

 
خارچی    ه نويسان  ی طنی آثار 

 پرداختم .  

از مدنر متوجه  نه خن  ، تـرجـمـه هـا را با نام مستعار برای نشر ميفرستادم . پس   -
ی تحـت نام ترجمه آثار   خودمشدم که ميتوانم نوشته های   نويسنده گان   را نن 

از   اين راز  اگر   ، اما ، خونم به گردنت  به نشر برسانم؛  ون خارچی  دهانت بن 
 شود.  

+ 

ی در سال  نیا * ی اول  ی نوشته شده و برا  ۱۹۸۲طنی بار در شماره  نخست    ن 
 د یبه چاپ رس ۱۹۹۷ یمورخ جنور  -  نی آسما
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 طن   تلخ تاري    خ ما 

دارم تا به اصل و نسب و زادگاه و تاريــــخ تولد و اوصاف و سجاياي  من در نظر نه  

دازم و   بن  ق و  واالي روشنفكر  ناموران رسر از  ی  قولهانی نقل  اثبات گپهایم  براي 

و«  ، نه پژوهشگر است ، نه دانشمند     ه  و نه هم كار غرب بيآورم . »كاكه شن 

ی كاري را بدهد؛ گرچ  در زنده  ه  ديگر تا به خود اجاز  ی مهاجرت ناهنجاري    چنن 
ی

یک

  ، قاعدمطلق  و  روزگار  و هر كس هر چ     ه  هنجار  است  شده  افغانها  ما  كار 

و ، تنها و تنها به حيث يك  بخواهد ، مينويسد و چاپ ميكند ؛ و اّما ،   كاكه شن 

پياد و  ساده  قبيل  ه  هموطن  از  را كه  ی  ی چن  بتواند  اگر   ،  شما 
 
بن    ه روشنفكر 

« بنويسد  منورالفكر بن معارف ، ديد ی ونی ه و شنيده، به همان »ترتيب كاكه شن 

 ، وظيف
 
خواهد بود . البته منظورم وظيفه در برابر تاريــــخ  خودش را انجام داده    ه

فاصله دارم ،  و ملت و دیگر گپهای كالن روشنفكرانه كه بنده از آن فرسخها  

ی كه با او   نيست، بل ايفاي وظيفه در برابر مدير مسوول مجله است و وعده نی

 كرده ام . 

د تا يك »م « براي  مدير مسووول ، به من وظيفه سن  ونی نشر  طلب كاكه شن 

بنويسم . هرچند بسيار تالش كردم تا از اين وظيفه شانه خایلی كنم، توفيق نه  

 گفتم : " هرچ  ميكوشم ، ديگر نوشتيافتم . باالخر راستش را گفتم و  
 
كاكه    ه

ی دهان و قلم   ی حريفان براي بسنر اود ، گونی
ی از قلمم نه مينر ونی من جادو شن 

 "   ... كرده اند 

سويم   به  دلسوزي  با   ، دارد  خنی  سوزم  جگر  از رسنوشت  مسوول كه  مدير 

  : مهربانانه گفت  لحن  با  و  بار نگريست  در  داريم  ی 
بحب  شماره  اين  در    ه  " 

ی بنويس  اك در اين بحث مطلبی  « . ... روشنفكر ، الاقل براي اشنر

نا   ، پياپيش  تیلیفون  از چند  پس  باالخر  و  او  زياد  از ارصار  پس   ، گزير  خوب 

ي در بار  ی روشنفكر قلیمی كنم . نشستم و قلم را از تقيد رهانيدم    ه  نشستم تا چن 

به حق كه جز  و به او گفتم : » اين تو و اين هم قلمرو پاك كاغذ ، ترا قسم  

  . » ي نه نويیسی ی  حقيقت چن 

 و اينك آنج  را كه قلم ، به قيد قسم به حق ، نوشته جنسن تقديم ميكنم . 
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 *** 

ا بگويم كه  بنده  ميتوانم   ، خودم  ناقص  عقل  قضاوت  و  چشمديد  روي  ز 

بن   همه  افغانستان گرچ   در  روشنفكران  اّما   ، بودند  معارف  بن  منورالفكر 

 گذشته به صورت عموم به سه رست
 
 عمده تقسيم ميشدند:   ه

ی كه به همدگر رفيق خطاب ميكردند و لقب شان »چپ« بود  -  1
 روشنفكرانی

ی ك  -   2
ه به همدگر برادر خطاب ميكردند و لقب شان »راست«  روشنفكرانی

 بود  

ی كه با دست  -3
 روشنفكرانی

 
ی نـه داشتـند و جمعی از آنان    ه اول و دوم هيچ رابطه نی

گرویهی ديموكرات ميگفتند و شماري از آنان به همديگر  خود شان را مليگرا و  

يت اين   ه با همدیگر شان رسته كشان »انديوال« خطاب ميكردند . و اّما ، اكن 

و »حزب باد« بودند و يا اين كه به طور ثابت   ی هيچ پيوندي نه داشتند يا پن  نن 

« طواف ميكردند . يگان برادر و  و يا متناوب به   ی
دور محوري به نام »بيطرفی

اين   افراد  به جميع گروهها و دسته ها و   رسترفيق 
 
ك    ه لقب مشنر الذكر  اخن 

اس« را بخشيده اند .   »چن 

 نفكران رفيق گوي ، خود به دو رستروش
 
 عمده و هر رسته به چندين دست  ه

 
  ه

 رستمختلف النوع تقسيم ميشدند .  
 
 اول ، رست  ه

 
دوم را ريوزيونيست و دومی    ه

 ها اویلی ها را اوانتوريست ميناميدند . 

ی گرچ  به دو دست  ريوزيونيستها نن 
 
عمده و چندين گروه  خورد و ريزه تقسيم   ه

 هم ميشدند ، اما 
 
تواريشهای اتحاد رسخستانات كبن  ، رفاقت قويم و  شان با  ه

 هم قديم داشتند . گرچ  رفاقت با تواريشها و رسخستانيت براي  
 
اين رفقا يك   ه

ی  
ان شان اختالفانر ، اّما ، گويا در فروعات ميان رهنی ی اصل اصيل بود و ركن ركن 

ان، آن اختالفات فرعی را از بموجود   ركت بزرگواريــهای خود  بودند . اين رهنی
ك شان را به فروعات  شان به اصول اسایسی تبديل كرده بودند   و اصول مشنر

در   ميتوان  را  شان  مقلدان  از  شماري  و  پيشوايان  اين  از  ی 
برچی  . ی  شمار ناچن 

ی قرار داد   ی را    - موجودات ذوالحياتن 
ی را در محيط يك دسته و مدنر

چون مدنر
 در محيط دست
 
ی ها را كه بنابر اقتضاي  رفقا به  ديگري از    ه

رس برده اند . حتا برچی
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در   ميتوان   ، اند  زده  رسي  محيطی  هر  به  مكان  و  موجودات  زمان  شمار 
الحيات دسته بندي كرد .    كثن 

 *** 

از قضاي روزگار ، رفقاي ريوزيونيست روزي به اوانتوريزمی دست زدند كه آن  

و دنيا را در تحن  فرو برند . و چون    برگشت ناپذير نام نهادند را اوانتوريزم كبن  و  

بزرگ كه   اتحاد رسخستانات  از  بزرگ شان  به  رفقاي  باشند،  تواريشها  همانا 

 گفت
 
متحد  ه ممالك  ديدند كه  شان  اتحاد    ه  خود  حريف  ی 

يعبی ـ  تاجرستان 

د . گویا تورایشها   رسخستانات كبن  ـ نزديك است از اين اوانتوريزم سود كالن بنی

ی علت ك  رفقا، مرحلاري كردند كارستان و اين كارستان را  به همن 
 
نوين و تكامیلی    ه

  . اوانتوريزم شكوهند برگشت ناپذير ، نام نهادند

 در نتيج
 
 اين مرحل  ه

 
  ه  نوين و تكامیلی اوانتوريزم برگشت ناپذير ، ممالك متحد  ه

ی يافتند بينظن  تا  
 غلغلتاجرستان و يارانش فرصبر

 
جهان    عظيیمی به راه اندازند و   ه

 را علي
 
ند و آن را در نوك ناوه    ه ی  .گن  كننداتحاد رسخستانات كبن  شديدن برانگن 

تاجرستان و يارانش ، »برادران« را با هفت قلم آرايش جميع    ه  ممالك متحد

ي به حيث   يت جهان آزاد  صفات نيك بشر فرشته های نجات آزادي ، به بشر

ی   ی نمودند. تاجرستان و یارانش در خفاي آشكار برادران را با پویلی ويتامن 
معرفی

ی را برپا داشتند كه از 
ی

ی شديدن تقويه كردند و فابريكه های بزریک اين سويش   سنی

ون ميساختنداگر كیسی را داخل ميكردند از     . طرف ديگرش برادر بن 

ی   ی سنی را در دستش  در اين ميان طالع چودري كه روزگار كار ترزيق پویلی ويتامن 

ی در رسزمينش برپا شدند ، چنان ِبر كرد   گذاشت و فابريكه های برادر سازي نن 

 »ماللتاريا« كه همساي  كه انگار اكسن  را به دست آورد . گرچ  كشور 
 
چودري   ه

شديد   رقابت  وارد  راه  اين  در  ی  نن  سازي است  برادر  های  فابريكه  و  شده 

ی خودش ، برپا كرده و فعال ساخت ؛ اّما ،   ی را در خاك ماللتاريا خن  ماللتاريانی

ی ممالك تاجرستان بهره مند   ی سنی  چندان از پویلی ويتامن 
ی اين كشور ماللتاريا خن 

ی  نه ميشد . به   ی سان کشور رسخستانات کبن  نن  ی براي  همن 
ی

فابريكه های بزریک

توليد رفيق برپا كرده بود . نتيجه اين كه هزاران رفيق و برادر با نفرت عميق از  

 همديگر شان توليد شدند . 
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ی برادران كه ممالك متحد تاجرستان و يارانش ، حامی آنان بودند و    ه  خالصه بن 

ی  اتحاد رسخستانات كبن  كه  
گويا به حمايت رفقا شتافته بود ، چنان بزن بزنی

سعی كرد تا شعار شد كه در اين كارزار ، از اين رس دنيا تا آن رسش ، هر كیسی  

ی بر » از هر كس به قدر استعدادش 
 « را تطبيق كند . ... معروف رفقا مبتبی

دن  بخت رفقا و برادران درخشي  ه  به همان پيمانه نی كه در اين گن  و دار ستار 

 رست بخت و اقبال    ه  گرفت ستار 
 
 سوم روشنفكران افول كرد و به گفت  ه

 
مردم    ه

 قص
 
 شان مفت شد .   ه

*** 

این که بر مردم عادی در این روزگار چ  رفت و گذشت، حکایبر را شنیده    ه  در بار 

ی میارزد    . ام که به گفنر

 گويند روزي كالنكار كميت
 
الرفقا در    ه ی دوردست ترين واليات به معاون امن 

واليبر

از   احوال كرد كه  تا  كابل  ناپذير  اوانتوريزم شكوهمند برگشت  نيك كار  بخت 

الرفقا براي اين كه جميع  اقصاي واليتش در مردم ريشه كرده است . معاون   امن 

فت اوانتوريم باخنی سازد و حريفان را خورد و  خمن  كند  جهانيان را از اين پيشر

ی را با خود به آن واليت برد تا با چشمان رس و  ،   جمعی از ژورناليستان خارچی

فت خنی برسانند  كمره های شان مشاهده كنند و   مستند به جهانيان از اين پيشر

ولسوایلی دورافتاده  كه كار اوانتوريزم تا دورافتاده ترين روستاي دورافتاده ترين  

ی رسي  ده است و همه گان از آن بهره ها برده اند . ترين واليت اين مملك نن 

جمع   ديدند كه   ، رسيدند  روستا  آن  به  ی 
همراهانش وقبر و  الرفقا  امن  معاون 

ي از اهایلی ـ اعم از پن  و   ی كه كالشينكوف بر شانه  غفن  جوان از جمله عده نی
راه مهمانان   به  اند و چشم  ی گردآمده 

ی
ی بزریک

ميدانی ـ در  عاليقدر شان داشتند 
مقدم است  خن   عنوان  به   ، ی  روستانی الرفقاي  ارشد   ، مهمانان  رسيدن  با   . ند 

ی گفت و پس از آن  
 رشتسخنانی

 
د . اين يگی   ه الرفقا سن  صحبت را به معاون امن 

ی و  
الرفقا  پس از رسانيدند پيام پرشور و قوين اوانتوريسبر ی امن 

عميقن رسخستانی
ی چند از اهایلی 

ی زحمتكشان روستا ، خواست تبی
 روستا را رس گپ بياورد  عنوانی
ی كه دارند  تا   ی بدانند كه روستاييان از روي شعور اوانتوريستب  مهمانان خارچی

ی كه جهانيان فكر ميكنند . او براي  گردآمده اند نه خداي ناخواسته به آن  
جهبر
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تار سياه  اين كه موجبات اعجاب بيشنر را فراهم آورد از مرد ريشداري كه يك  
ی هم در دهان نه داشت، پرسيد :  ريش و ن  ه  در قود

ی حتا دندان لفر  ن 

 كاكا جان ، آيا شما ميدانيد كه اوانتوريزم چيست ؟  -

مرد جواب داد :    پن 

بیلی صايب ميفامم ، چتور نه ميفامم . امروز ميده بچه ها هم ميفامن كه   -
 ... اوانتوريزم چيس 

ی كه ميفهميد پس بگوييد كه اوانتوريزم   -
 به نظر شما چيست ؟خوب ، وقبر

ی و بنيادي   -
ی كه اوانتور يك تحول كيفی  ميفامن 

اي صايب شما خود تان بهنر
 ... اس 

ه مرد به رغم كنی سن و ظاهر ژوليده اش از كتب   الرفقا كه ديد پن  معاون امن 
 متحن   مقدس رفقا نقل قول ميكند ، براي  

ی را بيشنر اين كه ژورنايستان خارچی
 سازد ، باز پرسيد :  

ی و بنيادي است ؟ -
 اوانتور چرا يك تحول كيفی

 پن  مرد جواب گفت :  

ه خوبنر    - ی ی و همه چن  ی بگويم ، شما خود تان شكر فاميده استن  اي صايب چ 
ی   ... از مه میفامن 

 ... اما ، ما ميخواهيم نظر شما را بدانيم  -

ی ميگم: اوانتور به    - نظر مه به خاطري  خو ، ايقه كه ميخاين نظر مره بفامن 
ی و بنيادي اس كه از  

ی ، مگرم  تحول كيفی بركت اوانتور ، شما غرق ده كيف استن 
 ... هیمی اوانتور بيخ و بنياد ما مردمه كنده

 *** 

یهی ميدان و طی ميدان و خار مغيالن ، كارزار بزن بزن رفقا و برداران چنان دراز 
ی خور شد كه تواريش های گوالك  

ده و رسد و گرم روزگار را  ساز ِ روغن حيوانی
وزي ديگري  فراوان چشيده ، ثمر كارزار آخرين شان را ـ كه به  باور آنان بايد پن 

براي شان ميبود ـ ناديده ، با حشت يگی پس از ديگري نامراد چشم از جهان 
 بستند ، و يا به گفت
 
خود تواريش ها ، نام شان براي ابد ثبت تاريــــخ گرديد و    ه
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 شان ، در پاي ديوار قلعر جوار مرجع تقليد  اجساد آنان د
 
بخت    ه  داراي ستار  ه

 رسخ ، با مراسم پرشكوه دفن شدند .  

باالخر ، »بقیه الّسيف« تواريش های كهنه كار ، كه از عزاداري های هرچند  
ی  ماه يكبار خسته شده بودند ، ناگزير   التوارشن   را در مقام امن 

يك تواريش جواننر
تا د براي  برگزيدند،  را  ان جهان  به زود رهنی اينقدر زود  تشيع يگر  اك در  اشنر

ی اتحاد رسخستانات كبن  و مرجع تقليد تمام رفقا در جهان،    ه  جناز  التوارشن  امن 
 نه سازند .  به زحمت  

ی اش نقش 
، و بر پيشانی  پن 

ی نو كه نی جوان بود و نی التوارشن   امن 
 
نو جهان را    ه

ر طبق روايات كتب قديمه و جديده ، ظهورش را  و بقلمزن ازل قلیمی كرده بود  
اداموس   نوسنر جناب  جهان  پيشگويان  پيشواي  پيش  سده  ی  چند  نی فرانسه 

ی زمام امور اتحاد رسخستانات كبن  را در كف با كفايت  
ی كرده بود، وقبر

پيشبيبی
اداموس را ثابت  خود گرفت ، در   ی نوسنر رایهی رفت كه نهایتش صحت پيشگونی
ی صاحبنظران  كرد . به هر رو  

هموطن ما در همان زمان نوشتند كه  ، گرچ  برچی
ی سبب كنيه اش را   ی نو »چف گربه« را ميداند و به همن  التوارشن  »گربه  اين امن 

ي نوي در كله نه دارد و تنها ميخواهد   ی ُچف« تعبن  كردند و گفتند كه او هيچ چن 
برداتحاد رسخستانات كبن    بلنداي درز  از   اشترا گربه مانند 

 
برج عاج خيال    ه

ی سخت واقعيت فرود   ی آن كه دست  های خام اسالف خودش بر زمن  آورد ، نی
 و پاي دولتش بشكند و همساي
 
ی كه با زور نه توانسته بود ، با   ه ی اش را نن  جنونی

از فريب   ـ كه  ما  اين هموطنان  ی 
پيشبيبی  ، شـد  ديده  اّما، چنان كه  و   . ببلعد 

اداموس بيخنی بو  ی نسنر  اين به گفتدند و  پيشگونی
 
دانشمندي ، سند ديگري    ه

فرهنگ و  ما از مايه و جوهر    ه  تواند بود در اين باب كه روشنفكران غرب ديد
ی چ  قدر بيخنی بوده اندـ  مانند همه خيال های ديگر شان ، پادرهوا   مدنيت غرنی

 ماند .  

و بينش  به هر رو ، باالخر شماري از تواريش های اتحاد رسخستانات كبن  كه   پن 
ی آن كه توانسته باز امن  جديد شان بودند ،   ديدند كه دارند از نفس ميافتند ، نی

پهناور   قلمرو  ی  جنونی های  مرز  در  را  اوانتوريزم  به باشند  اتحاد رسخستانات 
ساخته   ناپذير  برگشت   ، خود  ناپذير  شكست  دالور رسخستانی  سپاه  همت 

ی بود   ناپذير  كه اتحاد رسخستانات  بتوانند . همن  كبن  ، سخن های برگشت 
  . ميشد  نه  هيچكس  باور  اول  در  پس گرفت كه  چنان  را  همچنان  خود 
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ي از عمو سام را در پيش   ی جديد پيش چشم خلق عالم راه دلنی التوارشن  امن 
 گرفت . 

ی از برادران گام نهادند .   ی به تبعيت از مرجع تقليد شان ، در راه دلجونی رفقا نن 

ی بود كه رفقا ب  :پيشنهادكردنده برادران همن 

 ...  اي برادران ! بياييد كه با هم رفيق شويم -

  : برادران جواب گفتند

نی ، نی و هرگز نی . بنياد برادري بر اين نهاده شده است تا الرفيق و الرفاقت   -

اندازد و تخمش را در جهان نابود سازد ، پس چ  گونه تواند  را از بيخ و بنياد بر  

ی  
ادري بيايد و الرفيق شود و كار الرفيفر    ... كند؟! بود كه النی

ی زدند كه نه رفيق بودند  رفقا كه از برادران نااميد شدند ، دست به  
دامن كسانی

ی پيشنهاد  و نه هم بسيار برادر و به آنان   پيشنهاد رفاقت كردند . و اّما ، اينان نن 

 رفاقت را نه پذيرفتند .  

مرحل و  اوانتوريزم  از  مجبور شدند كه  رفقا هم   ،  باالخر 
 
آن    ه تكامیلی  و  نوين 

ی را كه از  رسمن اصطالحات مدست بردارند . همان بود كه رفقا  
ولودالتواريیسر

قلم خود  كتاب های چاپ اتحاد رسخستانات كبن  آموخته بودند ، از زبان و  

خصوصی به همديگر    - مانند گذشته  - شان برانداختند و اگر هم بر سبيل عادت  

 حضور اغيار كلمشان رفيق ميگفتند، در  
 
دند    ه م را به جاي رفيق به كار مينی

محنر

به ترتيب  اين  به  :    و گويا  ميگفتند  ی  نن  از  برداران  تنها  نه  ديگر  ما   ، »ببينيد 

ی از قاموس خود   اوانتوريزم دست كشيده ايم ، بل حتا لقب مقدس رفيق را نن 

 يك گامی برداريد . خوب ، اگر  شسته ايم و  
ی م شويم . شما نن 

ميكوشيم كه محنر

اگر    ، م  نه ميخواهيد كه مثل ما  نه ميخواهيد رفيق شويد ، حق داريد  محنر

ی كنيم كه هم   شويد باز هم اختيار داريد ، اّما ، بياييد الاقل با هم يك معامله نی

مانه باشد و هم برادرانه« .   محنر

مان جديد ظاهرن  و اّما ، برادران رس به كف به حرف اين رفقاي قديم و محنر

ی قايل نه شدند و در راه و روش    خودشان استوار ماندند . بهانی
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كاري كه كاملن برگشت ناپذير پنداشته ميشد ، برگشت پذير شد  در اين ميان  

 كبن  كه  و به سپاه انبوه اتحاد رسخستانات  
ا
رسمن قطعات محدود ناميده    قبل

جهان از ميشدند ، امر عقبگرد و برگشت داده شد و باالخر در حایلی كه چشم 

ی بسيار از حدقه برآمده بود ، اين كار به انجام رسيد . 
 شگفبر

ی بسيار ديد    پس
از عزيمت سپاه اتحاد رسخستانات كبن  ، باز هم دنيا با شگفبر

مان در جاي  خودش ماند و هيچ معلوم نه بود كه چ  وقت  كه حكومت محنر

ی فراخواهد رسيد .  وزي نهانی  ساعت سعد صعود برادران بر ستيغ پن 

مان ، كه فكر ميكرد كليد گشايش مشكل در  م المحنر روميته   در اين ميان ، محنر

ا است ، حارصی شد به آن   ديار برود . و اّما ، حضور المتوكل ، گويا فرمودند  الكنی

 كه او را حتا براي شنيدن معروض
 
ی قبول    ه نه خواهد كرد، چ  رسد به  نوكري نن 

مان و يارانش واپس   م المحنر اين كه تاج و تخت از دست رفته را از دست محنر

د .   بگن 

مان   ی  رفقاي قديم و محنر
ی كه از الصلح و المصالحه و حبر

ی زمانی جديد در عن 

تر»   غليظ  تلفظ  در  و  ی  برادري  نن  ی 
پهلوانی ميدان  در   ، دند  ی من  دم  االخوت« 

ی بود كه اينجا و آنجا از   دوپنگ  كارهانی ميكردند كه باور كس نميشد . همن 

سخن به ميان آمد . پساننر ها معلوم شد كه حريفان ميدان هر دو دوپينگ به  

ند . و اّما ،  كا مان با گذشت زمان و قطع همه انواع دوپنگ ، باالخر  ر مينی محنر

 روزي ديدند كه ديگر خزان
 
ی    ه

 خایلی ميشود و فردا نه دانشان بيجی
 
گندمی در    ه

ی ها . چون وضع    ه  انبار ها خواهد ماند و نه هم قطر 
ی  تيیلی در تيلدانی را چنن 

ی  ی و تدفن  ی ، ديگر يار و ياوري  يافتند و دريافتند كه پس از تكفن 
 تكيه گاه تواريیسر

ی نه مانده و ممالك متحدهم در جهان براي  
ی حارصی    ه  شان بافر تاجرستان ، نن 

طرف ديگر دريافتند كه  نيست سالم شان را عليك بگويد ، و حتا بشنود و از  

ی كه قوي ترين دوپنگ ميدان است تقويه  ی سنی برادران همچنان با پویلی ويتامن 

ی بچه زير  ميشوند ،  
ب المثل معروف »آب تا بيبی خوایهی نه خوایهی به ياد رصی

ی كه   براي شان ميش بود ، كوشيد تا از  پاي« افتادند و هر یک شان به ترتيبی

ون شود  . تنگنا بن 
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در اين باب كه در پس پرده چ  ها واقع شد ، در كتب مختلف هزار و يك نوع  

ی که با چشم يگی ناقض ديگري روايت و حكايت آمده كه هر  ی است ، ویلی چن 

ی بود كه باالخر رسته ها و   دسته های گوناگون  ساده در ظاهر امر ديديم ، همن 

ی   برادرنی و طريق  برادري  براي خود  و  رفتند   ، مان جديد 
و محنر قديم  رفقاي 

ی كردند . یافتند و براي  
ی

 خدمت ابراز آماده یک

ی به دو رسته منقسم بودند    . رستبرادران، از همان اول نن 
 
ضعيف تر شان   ه

شاخ نام داشتند . گایهی شاخ های يك رسته با  هشت شاخ و قوينر شان هفت 

ی با رست  هم و گایهی نن 
 
تخت و بخت  ديگر شاخ به شاخ ميشدند . اینان چون    ه

اث های آن  ی ديدند ، بر رس تقسيم من 
مان بن رفقا را در حالت واژگونی محنر

هم   با  بخت  و  دعو تخت  و  جنگ  به  از  سخت  جنگ  اين  در   . پرداختند  ا 

مان بن رفيقان و تجربه ها و    زرادخانجنگجويان نوبرادر بن محنر
 
ی    ه های شان نن 

 بهره ها گرفتند .  

تب اين بزن بزن به دسته های گوناگون برداران و برادرمآبان قلمدار و زباندار  

ی   نن  جهان  نقاط  اقصاي  بابه  وان حزب  پن  از  زيادي  و شمار  و  رسايت كرد  د 

ی به تب لرزه   اس ها و حتا بيطرف های زرهپوش را نن  مبتال ساخت . و اينان  چن 

ی هر كدام جبه خان  نن 
 
خود را به نفع اين يا آن دسته و رسته به كار انداختند و    ه

ثبوت حقانيت خود به جمعآوري داليل ، اسناد ، مدارك و وثايق از كتب  براي  

ی براي  لقديمه و جديده پرداخته و در صورت  
زوم در حد توان از هيچ كوشیسر

ی   ی دريــــغ نه ورزيدند و مثنوي های هفت من نوشتند . از همن  جا  توليد آن نن 

اسست كه يگی از مردان خدا با ديدن اوضاع و احوال با چند حرف الفبا يك  

هفت من كشيد : او براي كارزار برداران نام با  چليپاي بزرگ بر اين مثنوي های  

ی برگزيد  ی است و براي ميدان اين   مسمانی
اع  كه همانا بزكیسر  نامی اخنر

ی ی نن 
بزكیسر

ی   كرد كه همانا منستان باشد . ميتوان گفت كه اگر در خانه كیس ميبود همن 

برايش بس بس ميبود . از سوي ديگر وجود اين مرد خدا و جسارت دو حرف 

ی تواند    ه  او گواه ديگر بر اين قاعد
ی ،منطفر ی    بود كه در هر قاعده نی استثنانی نن 

 ميتواند وجود داشته باشد .  

ی يا همانا منستان ، برادران رس به كف بر همدگر  
القصه اين كه در ميدان بزكیسر

ی كردند ، كه حتا روح  و بر هر یک هنوز در منستان   ی هانی ی مانده بود كاروانی
بافر
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ت به دندان گزيدند و  ی فرعون و نمرود و شداد هم انگشت حن  ی نن    ابليس لعن 

ت و حسادت بسيار شد   . از مهارت كارگزاران اين كارستانها دچار حن 

ی  
ی خود به تماشاي اين  هواخواهان اين بزكیسر

بزرگ كه از ديار های مهاجرستانی

به هيجان آمدند كه  بازي نشسته بودند ، از ديدن صحنه های مهيج آن چنان  

تماشاگران   اين كه  نتيجه   . شدند  بيخود  خود  از  ی كاملن  نتيجه  گونی اين  به 

ی بر زدند و  رسيدند كه نه بايد در   ی بود كه آستن  اين بازي بيكاره بمانند . همن 

ی و زباندرازي شدند و  
ی و  فعاالنه داخل ميدان قلمكیسر

ی كردند كارستانی كار هانی

نتيجه اين كه در هجرتشاهای خودشان به توليد هزار و يك نوع تهمت مبادرت  

را  الناس  احدي من  . همچنان روايت است كه    ورزيدند و  نهادند  نه  داغ  ی  نی

ی   نشن  هجرت  »روشنفكران«  ی  ی  همن 
بزكیسر بازي  براي  جديدي  های  تيوري 

اع كردند   ... برادران اخنر

اعات مذکور در اساس منبع  روايت ها ديگر دال بر آن است كه گويا اين   اخنر

ی دارند و رصف براي حفظ ظاهر امر براي بيان آن ها شماري قل
ونی مدار و  بن 

ی در   زباندار داخیلی وارد ميدان ساخته شده اند و بس . و چون ما اسناد ثقه نی

لذا هر دو روايت را آورديم با اين اضافت كه اثبات اين يا آن نظر نه ديده ايم ،  

یکی از راست موجود باشد . و  
ی اّما ، آنج  كه با  ممكن است در هر دو سخن چن 

 كه اصل حقايق و دقايق در اليايقان تمام ميتوان گفت اين است  
 
آخري توپ    ه

 پوستهای هفت 
 
سياست قدرت های قهار نهفته است كه اكنون از چشم با   ه

 شش پوش پنهان نگهداشته شده اند . 

چون قرار ما بر آن است تا از مشهودات سخن بزنيم نه از ارسار مگو ، آنهم بر  

ی  اساس حدسيات  لذا بايد بگوييم    حالبر كه ظاهرن هنگامكه در همن 
 
برادران   ه

ی به وقوع پيوست كه گويا   ی از  به اوج رسيده بود ، واقعه نی اداموس ، نن  نسنر

با   ی  آشنانی دليل عدم  به  باز هم  ما  اين كه  يا  و  بوده است  آن عاجز  ی 
پيشبيبی

ی خنی نه داريم .  فرهنگ با فره و   ، از آن پيشگونی ی  تمدن پر توان غرنی

 وع اين حادثميگويند در هنگام وق 
 
ادران ، برهان ميآورد كه    ه عجيب ، استادالنی

ی را كه در فرشته گان صلح و خن  نازل  
ی و باعی

شده اند تا رسر برادراندران ياعی

واجب القتل اند ، ريشه برابر او علم مخالفت افراشته اند و لذا مباح الدم و  
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ادران، كن سازند و امن و امان و برادري را به ارمغان بياورند . مخ الفان استادالنی

ميگفتند كه برهان او كه از حكمت به دور است ، بنيادي نه دارد . و بسياري  

ت شدند كه چ  گونه ممكن   است تا مردي كه رسد و گرم روزگار را  ها در حن 

ی را ديده و از آن فراوان خورده ، و   ی سنی ساليان چشيده و دستگاه پویلی ويتامن 

ی سازي بازي  سال را در چنانستان به  رس برده و تجربه ها آموخته ، باز به چنن 

 ميكند؟!  

، در مورد فرشته   داران  استادالنی  خيیلی كه 
ی ديديم همن  ، چنان كه  رو  به هر 

ی درهم پيچيدند و او را به  بودن شان برهان ميآورد ، تخت و   بخت خودش را نن 

داران، استكوهستانات دور دست منستان فراري ساختند . همان بود كه   ادالنی

ی خودش را واپس گرفت و   فرارگاه را قرارگاه خودش ساخت و برهان های پيشن 

يد و دست از يخن همديگر برداريد  فرياد   ی برآورد : » آي برادران! از خواب برخن 

 ، ورنه هم
 
ی از دست ما خواهد رفت . ما نابود خواهيم شد  ه  و منستان ما نن 

ی كه ما از پن  و جوان همه پيوسته با  آي برادران! چشم باز كنيد و ببي 
نيد آنانی

از خودگذري هر حرفش را ميپذيرفتيم و مو  رس و جان در خدمتش بوديم و با 

ناجوانمردانه ما را از  به مو عمیلی ميكرديم ، اكنون به عوض پاداش خدمات ،  

نند و قصد نابودي ما را دارند  ی  «... پشت خنجر من 

ادران ، توجه كردند و يا نه  اين كه برادارن چ  قدر به   اين داد و فرياد استادالنی

پذيرفتند و يا نه پذيرفتند ، گپ ديگر است . آنج   او را    ه  كردند و برهان های تاز 

 قبیلی در قبالكه شدست ، شدست و اكنون نود و چند درصد قلمرو منستان 
 
  ه

 قدرت و حبال
 
ادران براي فرشته بو   ه دن شان برهان  نكاح خيیلی است كه استادالنی

اين خيل ديگر چنان نظیمی برپا كرده كه در دنيا جوره نه دارد و اين  ميآورد .  

اند  قلمرو نظم بينظن  را امارت ناميده اند . بر   ي حكم من  اين امارت بينظن  ، امن 

 كه هم
 
ی  دنيا را با يك چشم ميبيند و در باب الف تا به ياي قضاياي    ه

ی
زنده یک

ی و 
ی

اجتماعی فتوا صادر ميكند و لشكري را به نام " امر به    فردي ، خانواده یک

ی در گوشه گوشتقيد و نهی از تفكر"    برگماشته تا بر تطبيق اين فتاوي و فرامن 
 
  ه

كه ديگر احدي من الناس در امارت نظارت كنند و خاطيان را چنان ادب كنند  

ی امن  ، زنان از عذاب درس  ی نیفتد . بر طبق فتواي همن 
و دانش و  فكر رسكیسر

ل، معاف شده اند . همچنان يونفورمی براي آنان مقرر شده  كار   ی ون از منی در بن 
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نتيجه ، اين امر ظالمانه و غن  عادالنه كه  كه رساپاي شان را میپوشاند و در  

  ، برهنه رو ظاهر شوند  نازيبا پيش چشم مخلوقات خداي  ديگر  زنان زيبا و 

ی رفته است و عدل و عدال ت كامل ميان زنان برقرار شده است .  كاملن از بن 

ميان زن و مرد از ميان برود و مردان فكر نه كنند  همچنان براي اين كه تبعيض  

ي بيشنر از زن استند ، لشكر »امر به تقيد و نهی از   ی تفكر« موظف شده  كه چن 

ی در هر نقط  تا در هر كوچه و پسكوچه و بازار و بازارچه نی
 
قلمرو امارت كه    ه

هر یکی را كه كیمی هم از خود مردي نشان دهد چنان پيش چشم مخلوق  باشد،  

بشكند و برايش نشان بدهد كه اگر تو  مجازات كنند كه شاخ غرور مردي اش  

ی كه  
ی ، بايد بدانی

گفته در خانه به هر بهانه نی حق و ناحق بر زنت ظلم ميكبی

ی كرديم كه ديدي   با تو چنن  ی  نن  باالي زور است« و ما  از آن  اند »زور  اگر  و 

ي ، نوبت   ت نه گن  ی نه تواند آن  عنی ديگر با تو چنان خواهيم كرد كه تاريــــخ نن 

 را فراموش كند .  

السيف   بقيه  بايد گفت كه   ، بگذريم  ها  روي  حاشيه  از  اگر   ، رو  هر  به 

اس ها ، به هر  »روشنفكران« از الف تا به يا از راستگرا تا   ی چن  به چپگرا و نن 

ی كه هنوز در 
امارت كاملن امر مهاجرت تأخن  كرده بودند ، از تكليف كار در    علبر

معاف شده و بار سفر بسته و به ياران شان در خارج پيوسته اند و يا اين كه  

ی  
تنگدسبر به علت  ، قبول تكليف هجرت  اگر  پايان  ی  يا احساس فداكاري نی و 

كر فرو برده اند  تفكرده نه توانسته اند در كنج خانه خزيده اند و رس در گريبان  

   ... و چشم به راه اند كه دست تقدير چ  رایهی در پيش شان خواهد نهاد ! 

ی كه مهر 
و اما ، حاال ، در هجرتستان دو رسته »روشنفكر« داريم : يگی كسانی

ی  
كه فعال اند . »روشنفكران« فعال هم  سكوت برلب نهاده اند و دوم كسانی

ی 
كه در بازار تهمستان روي اين دعوا    به دو دسته تقسيم ميشوند : يگی كسانی

ی سياه تر و هر يك نظر به تشخيص خودشان  ی سياه است و چ  دارند كه چ 

ی وجود نه دارد   پس بايد پذيرفت كه سياه روشننر از  ميگويند حاال كه روشنب 

ی و  
ند كه سياه نزديكنر است با روشبی از اين سياهنر است و از اينجا نتيجه ميگن 

ي به   سند كه »روشنفكر« بايد از سياه در برابر سياهنر  نتيجه گن  اين نتيجه من 

 دفاع كند . دست
 
ی است  ديگر گرچ     ه

اندك شمار اند ، و اّما ، طرح شان گشايیسر

ی كه از  در راه حل يك مشكل كالن . اينان معتقد اند كه در طول اين يك  
قرنی
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 خلقت »روشنفكر« در زبان ما ميگذرد ، گرویهی در جامع
 
ر ما رسبلند نه  ناجو   ه

»روشنفكر« ناميد و از اين مطالعات به اين نتيجه رسيده  كرده كه بتوان آن را  

ی را كه  اند تا به جاي قلب واقعيت ، جسارت كرده و حقيقت را  
بگويند و آنانی

»درسخوانده گان«  لقب  با  اين  از  پس   ، اند  داشته  لقب  »روشنفكر«   
ا
قبل

ميپذيرفتند بسيار خوب ميشد؛ زيرا در اين  گپ را همه  ملقب سازند . اگر اين 

ی مجبور نه ميكردند تا قلم   وي بدبخت را نن  بيچاره را بردارد و  صورت كاكه شن 

 اين خزعبالت را بنويسد و اگر باز هم  
ا
كیسی وادارش ميساخت ، در يك    مثل

 جـمل
 
ی و مينوشت : " ما ، روشنفكر    ه خالصه خودش را خالص ميكرد و كار را نن 

، آنج  داريم درسخوانده  نه دا اگر هم كتاب    –است  ريم  ی كه  درسخوانده نی

ی كه  های مكتب و فاكولته را خوانده و از آن دریسی گرفته باشد ، به هر  
علبر

ی از تجارب خودش دریسی نه آموخته و گويا ميیلی   باشد تا به حال از تاريــــخ و نن 

ی براي اين كار نه دارد    و الّسالم !"   ...  نن 

 *** 

ی دست خایلی نه مانند   ونی در پايان براي اين كه دوستداران نوشته های كاكه شن 

ی   چند روز پيش گوش ها و چشمان گنهكارم،  و نوميد نه شوند ، آنج  را كه همن 

ی كم و كاست براي شان قصه ميكنم .   شاهد بودند ، نی

  باري از رس تصادف به مجلیسی كه هموطنان بسيار بسيار درسخوانده از جمله 

ي و دكتوراي   علوم و صاحبان ذوق و قلم حضور داشتند ، راه  دارنده گان ماسنر

خواهم برد . رس  يافتم و خوشحال بودم از اين كه از فيض حضور آنان بهره ها  

صحبت با محبت و ادب باز شد و باالخر پس از پريدن به اين شاخ و آن شاخ  

دو هموطن بسيار   سياست . چون حرف به سياست رسيد ،رسيد به ميدان  

ی و آخرين  تحصيلكرده با هم شاخ به شاخ شدند . گرچ  هر دو   لباس سنگن 

ی بر   ی نن  ی بر تن داشتند و گيالس ويسگی در دست و سگرت امريكانی مود اروپانی

 خالصلب ، و  
 
ی با هم نه داشتند ، و هر دو    ه

كالم كه از نظر ظاهر هيچ تفاونر

ی از حقوق بشر و ديموكرایسی و اين   دند  نن  ی قبيل مسايل ثقيل روشنفكرانه دم من 

ی پيش آمد . از آنج  اين دو  
ی

گفتند ، ، اّما ، كیمی بعد ميان شان دعواي بزریک

همه دانستيم كه يگی در گذشته از جنس برادران بوده و ديگري از جنس رفيقان 

 رسيد ، اویلی به دومی گفت : . چون كار دعوا به دشنام  
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 ... را فروختيد  شما وطنفروشان وطن ...  -

ی درنگ پاسخ گفت :   دومی نی

ی ، ویلی ما اگر وطنفروش بوديم، عمده فروش بوديم و وطن را   - درست ميگونی

 ... وا به جان شما كه وطن را پرچون ميفروشيد اگر فروختيم ، عمده فروختيم ،  

ان كاكا اند ،   ی  و در اين ميان ، همشان اين دو هموطن كه پسان دانستم دخنر نن 

 گفت : شاخ به شاخ شدند . اویلی  

 .  ... ملك های بيگانه شديم  ه  از دست شما از وطن آوار  -

 دومی پاسخ داد : 

بيچاريش ، خوش هم باش كه از بركت ما مهاجر شدي . يادت است كه در    -

ی  كابل در هر هفته يك روز از رس   ی و در لگن كاالشونی
صبح تا شام بايد مينشسبر

ی و آبت را  
در تابستان  ميكردي . يادت است كه بر ديگدان پردود غذا ميپخبر

ی و غن  از رسويس های شهري
، موتر ديگري را  در رصاچی سفایلی رسد ميساخبر

ی ميخريدي سوار نه شده  
 و اّما ، حاال خان ... بودي و كااليت را از كهنه فرویسر

 
  ه

ی  لوكس داري، تلويزيون و يخچال و يخدان    كاالشونی
ی داري ، لباس    ... و ماشن 

ی زير پا داري . اين همه را از بركت ما   ی و موتر بنی
 .  ... داري مود روز ميپویسر

 

+ 

  ۲۰هء برگرفته از شمار 
 
 یخورشيد۱۳۸۰، خزان سال  نی آسما مجله
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 زن ده ب اد!  -زنده باد « »

 م رده باد!  -»مرده باد« 

 با عريض)
 
ت شاه ساب ه آغا به دفنر اعليحض   ق( رفيق ش . شنر

ی را كه ياد گرفتم و خواندم »زنده باد شاه ،    ترانه نی
ی ی كه به ياد دارم اولن  تا جانی
ق افغان  زنده باد قوم ، رسبلند باد    « بود . این ترانه را در كودكستان كارت  ... بن 

 
 ه

 سه كه نزديك خان
 
  . ما بود ياد گرفتم ه

سه  -، تنها دوبیلی دوستان عزيز ، گرچ  شايد در آن وقت در ُملك خدا داد ما  
فتم. كودكستان موجود بوده باشند ، اما   بنده از همان كودیکی به كودكـستان من 

خـان از   چون كودكستان 
 
فاصله    ه قدم  صد  چند  فقط  وقبر كه  ما   ، داشت 

ی را در دست میگرفتم و يكش چوب را بر ديوار   رخصت میشديم ، خمچه چونی
ان میشدم روي ديوارها و  میگذاشتم و در حایلی كه يكه راست طرف خانه رو 

سيدم به خانه . در راه خانه تنها یک  دروازه ها با چوب خط   میكشيدم ، تا من 
 رسک را قطع میکردم . این رسك منطق
 
  - به مركز شهر كابل وصل میکرد ما را    ه

خان روي  پيش  از  فت  من  سیخ  رسك   اگر 
 
؛    ه میگذشت  هم  رسك  ما  مگر 

« کرده و به طرف چپ و راست كه قن  شده بودند تقسيم میگردید   ی
»ناجوانی

 خورد خامه بود که دو حاشیو رو به رو يك رسك  
 
  . پهن داشت   ه

ی از رسك قن  برای   به هر صورت چون در آن وقت موتر زياد نه بود ، گذشنر
ندان خطرناك نه بود ، زیرا  طفلك خورد سایل بودم چبنده ، که در آن وقت  

ي هم میبود ، صنی   میکردم و وقبر هر دو طرف را  اگر موتر در چند صد منر
و  
َ
ی میشدم كه هيچ موتري نيست ، آن وقت به يك د میگذشتم  میديدم و مطمن 

ك میکرد
ُ
ك د

ُ
ی دويدن د سيدم، دلم از ترس و از تن    . و وقبر به طرف دیگر من 

ی كه به ياد دارم رم ی بود  تا جانی
ی رومانی ان »سه تفنگدار« الکساندر دوما، اولن 

مم خواندم.  كه خواندم . راستش را بگويم   این كتاب را ُپت و پنهان از پدر محنر
 پدر بنده در آن وقت ها معلم بودند و 

 
ی و   طبعا میخواستند بنده  آدم با دسپلن 

ی مثل خود ایشان به مقام علم و كمال و جمال برسانند و به   زيور تهذيب  را عينی
ی خاطر به نظر ایشان پيش از وقت بود كه  و اخالق   زينت ببخشند . از همن 

  . بخوانمغن  از كتابهاي دریسی ، كتابهاي دیگر را  
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ی به خان  در آن وقت ها غن  از خواندن پنهای يگان كتاب ، مهمان رفنر
 
خاله نی    ه

 من بودند از جملكه اوالدهايش به سن و سال  
 
ی بود  ه

ی وقت    تفريحانر
كه بعضی

»خال هم  خاله  این  این که  راستش   . میشد  نصيبم   ها 
 
بود  ه  » ی

چون - قرصی

ی خاله نه دانسته بود و من هم ناچار از خال  خداوند بنده را اليق داشنر
 
والده    ه

 صاحب
 
 خالخود به جاي    ه

 
ی بيست و    ه

ی يك مهمانی خود كار میگرفتم . در چنن 

 چهار ساعته در خان
 
داوود خان مرحوم را كه آن  استعفاي  خاله بود كه راديو    ه

ی و حتا گري
 وقت صدراعظم بودند پخش کرد . این خنی سبب جگرخونی

 
خورد    ه

 خال  ه  كالن خانوادو  
 
بنده شد . و چون همه گریه میکردند بنده هم از    ه  والد   ه

مم هميشه میگفتند كه انسان  گریه فاميل خاله به گریه   آمدم . و چون پدر محنر

مه ام هم میگفتند كه در    ه  كه میکند بايد درست کند و والدهر كاري را   محنر

ی سبب من از   يك پس بمانم ، شايد از همن  همه  هيچ كاري نه بايد از سيال و رسر

زيادتر و پر رس و صداتر گریه کردم . البته اگر راستش را بگويم ، آن وقت هيچ  

ی گریه میكنم  نه میفهميدم كه چرا و به   ها كه كالننر شدم عقلم  پسان  ... خاطر چ 

خال شوهر  چون  فهميدم كه  و  داد   قد 
 
بنده    ه ی 

عسكري قرصی صاحبمنصب 

ایشان همچنان   ه  بودند ، به داوود خان بسيار اخالص و ارادت داشتند و خانواد

  ... و

 بنده تازه صنف هفت شده بودم كه مكتب ما از تعمن  كهن
 
ی به تعمن     ه

موقبر

 نو ليس 
 
کرد . آن وقت صنف ما كه صنف هفت بود ،  كان عایلی حبيبه نقل م  ه

فتم ديدم كه دور   « بود . يك روز كه به مكتب من  و بر مكتب را  »پيشينه یکی

عسكر و تفنگ و تانك گرفته است . چون آن وقت تلويزيون نه بود و بنده  

 رفته بودم ، پس میتوانم بگويم كه برای دفعهنوز به سينما هم نه  
 
ی   ه اول چنن 

هانی 
ی ی    چن  ها فهمیدم كه همن 

هانی كه ديده بودم ، تانك و  را ديدم و پساننر
ی چن 

به  توپ و تفنگ و عسكر و امثالهم بودند . این همان روزي بود كه پساننر ها  

نه   . مگر در آن روز اصلن  تاريــــخ مظاهره چيان شد  ثبت  نام »سه عقرب« 

ی گپ است و   مصب ها  نیست . هر قدر كه عسكرها و صاحبنمیفهمیدم كه چ 

واپس به خانه بروم،  كوشش میکردند كه مرا بر رس عقل بياورند و بفهمانند كه  

حارصی خواهم   ی من بايد مكتب بروم ، در غن  آن غن 
« میکردم كه نی ی

ی
له یک

َ
من »ش

ی نوش جان کردن يك شكم لت جانانه  شدم .  
حارصی شدن يعبی میفهمیدم كه غن 
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مم خواهد  از دست مبارك قبله گاه صاحب   ی گن  و دار  محنر بود . من در همن 

رس   وقبر  و  احساس کردم  ام  شانه  رس  را  ی 
دسبر برگردانیدم كاكاي بودم كه 

مم برای بردن من آمده بودند  مم بودند كه به امر قبله گاه صاحب محنر   . محنر

ی هاي دیگر فهمیدم كه   به هر صورت پس از آن روز بود كه من هم مثل مكتبی

ی و  مظاهره چيست و اعتصاب   چيست و من هم مثل دیگران شدم مظاهره چ 

چون كم كم    . ياد گرفتم  را  ی  باد گفنر زنده  و  باد  پليیسی  مرده  داستانهاي 

ی سعيد و امثالهم را خواندم ، ياد گرفتم كه چ  طور  
ی و پرويز قاصی

آگاتاكريسبر

مم خنی شوند . چون ايشان  به مظاهره  
ی این كه قبله گاه صاحب محنر بروم نی

ی  بودند به این علت اگر هم از دست   نه بودند و مظاهره را نه ديده  مظاهره چ 

ی صدايم میگرفت ، خيال میکردند كه گلون درد   شده زنده باد و مرده باد گفنر

  ... ام و میفرتادندم نزد داکنر 

 خوب خن  ، باالخره مكتب را تمام کردم و پس از امتحان كانكور برای ادام
 
  ه

اروپا   به  بنده شد  تحصيالت عایلی  ی كه بورس تحصيليش نصيب  رفتم . جانی

م اروپا بود ، مگر در چشم این خاكسار كه هنوز  
ُ
جاي دیگری را نه  گرچ  در د

م اروپا هم گوش
ُ
ی د  ديده بودم ، همن 

 
فت ه  پيشر

 
دنياي قرن بيستم بود و هر گام   ه

ی نو و تعجب آور داشت . به این گونه من كم كم و هر    قدمش برایم هزارها چن 

فته چ  اندازه پس مانده   بیشنر  بیشنر فهمیدم كه وطن ما نسبت به دنياي پيشر

  ... است

 چون بچ
 
ی كه تا آخر عمر بايد مرهون    ه

خوب و رس به راه بودم و از بركت تربيبر

به سيل و خوشگذرانی و عيش و نوش حالل و حرام  قبله گاه صاحبم باشم ،  

ی نه داشتم ، در رخص
ی پايان  هر دو عالقه و رغببر

ی  بر سال تحصيیلی به جای رفنر

به ساحل بحر و امثالهم با چند وطندار دیگر روان شدم به طرف وطن . چون  

ی را انتخاب كرديم . پسان 
ی سفر زميبی

ی نه داشتيم چار ناچار راه طوالنی
پول كافی

ی است ، نی برباد دادن    -بوديم از این كار خود خوشحال  
مطلب از سفـر زميبی

ی و سوختا 
هاي  برای اين كه در    - ندن بورس اروپا  جوانی ی مملكت هاي رس راه با چن 

ی آشنا شديم
  . بسيار جالب و ديدنی
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 در راه هر نشان
 
فت و تمدن را كه میديديم دل ما به حال وطن خود ما    ه پيشر

در   ديگر  يك  با  و  اصطالح    ه  بار میسوخت  به  و  ديم  ی من  مسايل گپ  ی  همن 

  . »سياست« میکرديم 

« رسيديم به نزديگی  ... »یهی ميدان و طی ميدان و خار مغيالن خالصه این كه 

آن   ايران كه  و  تركيه  پنجاه  رسحد  هنوز  به گمانم   . میگویند  روم«  »ارض  را 

ي به شهر رسحدي مانده بود كه در   ي در مورد  شصت كيلومنر راديوي موتر خنی

ی ابر 
از  افغانستان پخش شد . همسفرهاي تریکی ما با شنيدن آن خنی از خویسر

و   داوود«  »محمد   ، »ظاهرشاه«  نام  تنها  ما كه  به  و  احساسات کردند 

يگی   ی و »جمهوريت« را فهميده بوديم ، به عنوان تنی
نی ی نقل و شن 

ی
و همبسته یک

 ما زبان تریکی میفهميديم و نی آنان زبان ما  
بت تعارف کردند و چون نی را ،  رسر

  " ... ترك، امان هللا ارقداشپیهم تكرار میکردند : " ترك ، افغان ارقداش ؛ اتا

و   برادرها  مانده كه  نه  يادم  به  درست  اند،  بسیار گذشته  سالهای  حال كه 

میگفتند و يا »ارکداش« . اما به هر رو، باالخره  خواهرهاي ترك ما »ارقداش«  

و   برادر  یا  و  است  دوست  یا  معنايش  فهميديم كه  دیگر  وطندارهاي  و  من 

، نظام  فهمیدیم كه در افغانستان ك ودتا شده و داوودخان به عوض نظام شایهی

راستش را كه بگويم از این خنی خوش شديم و  جمهوري را اعالم کرده است .  

فت   خواهیم کرد و خالصه  باور کردیم كه تا چند سال كم از كم برابر تركيه پيشر

  ... دنيا گل و گلزار خواهد شد

ی كه  ی بود و تا جانی
ی ترك ها برای ما ديدنی

فضاي رسويس اجازه میداد،    خویسر

چون هنوز حزب اسالمگرا   -يگان زن و دخنر شانهمسفرهاي ترك ما از جمله 

ی هم کردند ، تا    -و امثالهم در ترکیه درك نه داشت ما به نماينده  رقص و پايكونی

و  افغان  ملت  برابر  در  ترك  ملت  نيك  احساسات  شاهد  افغان  ملت  از  ی 
ی

یک

  . شويمجمهوريت افغانستان 

يگی   وقبر كه از گمرك تركيه كه مامورينش هم مثل همسفرهاي ترك ، ما را تنی

داخل شديم وضيعت را بیجی دگرگونه یافتم . شب  گفتند ، به گمرك ايران ،  

يز، رسيديم و چون تا صبح روز دیگر امكان ادام  به تنی
 
سفر موجود نه بود ،    ه

ی میکرد يم ؛ مگر به هر هوتیلی كه  ناچار بايد شب را در كدام هوتل ، موتل سن 



------------------------------------------------------------------------------  
 [ 27] صفحه                                                      «یکت ی ژورشت »طن  می جرا

 

سيديم به مجردي كه میفهميدند افغان استيم ، میگفتند كه جاي خایلی نه   من 

ی جاي بسيار رسگردان شديم و ناچار به این  دارند . كوتاه سخن كه برای   يافنر

  ، تركيه  راديوي  از  ي كه  با خنی این وضع  ی  نتيجه رسيديم كه  نی بوديم  شنيده 

  . ارتباط نیست

«  فراموشم   ی یسی ی نی  روز كودتا بود يا به روز دیگر كه از راديوي »نی
ی شده در عن 

كابل سيل خون جاريست . ما كه تا آن وقت هنوز به  شنيديم در كوچه هاي  
بوديم و   نه شده  « شنيدن مبتال  ی یسی ی نی نه  مرض »نی « را خوب  ی یسی ی نی »نی

ی و ترس موهاي جان ما راست ایستادند . يك همسفر   میشناختيم ، از وارخطانی
ی به افغانستان رصف نظر كنيم . باالخره تصميم ما این  ما شله   بود كه از رفنر

اگر بتوانيم با خانواده های مان در كابل  شد تا چند روز را در تهران باشيم و  
يم  ی تصميم بگن  ی و نه رفنر يم و پس از آن در مورد رفنر   . تماس بگن 

ی شديم كه   يت است و به غن  خالصه این كه پس از چند روز مطمن  خن  خن 
وي مسلخ در هيچ   جاي دیگری جوي خون جاري نیست و میتوانيم  جوي پيشر

  . به خاطر جمعی كامل به افغانستان برويم

از خط صفری رسحد اسالم قلعه كه گذشتیم روي خاك وطن افتاديم و خاك  
ستانوطن را بوسیدیم و بوییدیم و بر    چشم كشيديم و از این عمل وطنن 

 
خود    ه

استيم و شن  افغان احساس غرور و افتخار کردیم و باور ما شد كه واقعن افغان  
  . را خورده ايم و در رگهاي ما خون افغان جاريست

نه میدانم تاثن  يكسال دوري از وطن بود يا تاثن  جمهوريت و يا هم هر دو كه  
ی وطن به نظرم بهنر   سید همه چن    ... ؟ ! و اميدوار كننده تر من 

ی چنان زود گذشت كه باور ما نه میشد . در وقت  
به هر صورت دو ماه رخصبر

ی و يگان تحفه هاي  برگشت به اروپا، عالوه از پسته و  
جلغوزه و كشمش وطبی

ی ، عكسها و بيانيه هاي رهنی انقالب   ی و موستن  جمهوري و  دیگر مثل پوستن 
ی جمهوريت راهم گرفتم و برای این كه خراب نه شنو 

ند در جيب ديوار بكس  بانی
  . سفري گذاشتم شانقاق 

وقبر به گمرك ايران در منطقه اسالم قلعه داخل شديم ، باز هم احساس کردیم  
ی ها چندان 

ی هم به مجردي  كه برخورد ايرانی
دوستانه نه خواهد بود . به راسبر
  و بيانيه هاي رهنی كه يك مامور يونفورم دار بكس قاق مرا باز کرد و عكس ها 
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ی جمهوريت را ديد ، پيشانيش ترش شد و با لحن خشن پرسید :  
انقالب و بانی
ِهتان داده !؟ " آغااااا اينها   ـَ   "...  رو حكومت ب

من هم قصدن برایش گفتم : " نه آغااااااا ، اينو ره خودمون به شوق خود و  
رفغايم   به  تا  . خوب جناب رسكار كه پول خودم خريدم  م  بنی تحفه  اروپا   در 

ی كه مال قرن هاي  
فر ی بر خالف سلطنت هاي استبدادي رسر گذشته اند  ميدونن 
ی و عرصي هستش  

فر " و چند گپ هم در توصيف  ... ، جمهوريت يك نظام منر
ی  
مردم از جمهوريت گفتم كه در »گرونج« حريف خورد  جمهوريت و پشتيبانی

ی اكت   بنده    کرد ، يا به چشمو اعصابش را خرابنر ساخت و يا شايد هم چنن 
ی  
تاالیسر يك  را  بودن، من و همسفرهايم  بركت جمهوريخواه  از   . ی رسید  چنن 

 و بكس هاي خطرناك داراي مواد جمهوريخواهانجانانه کردند  
 
ما را هم مهر    ه

ندو الك کردند تا در داخل ايران مورد     . استفاده قرار نه گن 

كه يك نفر    در موتر رسويیسی كه به طرف تهران سفر میکرديم ، متوجه شديم

ات اوپوزيسيون  چهارچشیمی ما را زير نظر   ی ما كه در اروپا از نشر
ی

دارد و همه یک

ی شك و شبه باور   ي خوانده بوديم ، نی
ی ی چن  کردیم كه حريف احتمالن  ايران چن 

از مامورين سازمان جهنیمی »ساواك« است . راستش كه از این ماجرا در پهلوي  

چون رژيم ايران با آن    -غرور هم کردیم  ترس مبهم ، يك نوع احساس افتخار و 

خود داشت و با آن تمام قدرت و ثروت خود از ما چهار که پشتیبانی امريكا را با  

 تا افغان محصل و چند عكس و بياني
 
ما ترسيده و برای تعقيب ما  رهنی كشور    ه

  . سازمان جهنیمی ساواك را توظیف کرده بود 

به رسويس دیگر    -رسحد ايران و تركيه    -وقبر كه در تهران به قصد ارض روم  

ی  
كت مسافرنر دیگر تعلق داشت ، داخل شديم باز همان مامور  كه به يك رسر

ی ساواك را ديديم و فهمیدیم كه حريف بدون این كه جلب  
توجه کند ، ما  مخفی

نتيج در  البته   . است  تعقيب کرده  قدم  به  قدم   را 
 
با    ه رسي  نظر  تبادل 

ی چند نفر مامور دیگر ساواك  همسفرهاي دیگر به این   نتيجه رسيديم كه يقينی

ی شان نه شده ايم ما را تعقيب میكنند   و این يك نفر هم كه موفق به شناخنر

ی   شايد تنها برای بازي دادن ما به اصطالح ايرانيها »خودشو لو داده« . از همن 

ی هم با نظر شك میديديم . با وجودي كه سازمسبب به مسافران  
ان دیگر ايرانی

این   از  تعقيب میکرد، ویل  ی و رهنی و حكومت  جهنیمی ساواك ما را 
بانی از  كه 
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ی هاي بيچاره از  
جمهوري افغانستان توصيف كنيم ترس نه داشتيم . مگر ايرانی

 ترس ساواک ، عالق
 
ی برای داخل شدن در این بحث نشان نه میدادند  ه

  - چندانی

ی همان مامور   به گپهاي عن  از جواب دادن  ی    ساواك هم  ی ما پرهن  تحريك آمن 

ی سبب احساس قوت و قدرت و   افتخار میکرديم و اگر در ايران  میکرد . به همن 

اگر مدرن میديدم يا شهر و فابريكه و امثالهم ، پيش خود میگفتيم : »   ه  جاد

بسازد،   را  هانی 
ی چن  ی  چنن  توانسته  ايران  شایهی  ی  وسطانی قرون  و  مرتجع  رژيم 

ی    يكجمهوري افغانستان به حيث  
فر    -نظام منر

 
ش را    حتما در چند سال بهنر

فته تر   و آباد تر خواهد  خواهد ساخت و ُملك ما به زودي نسبت به ايران پيشر

  « ... شد

خالصه این كه با خيال هاي خوش به طرف اروپا در سفر بوديم . وقبر كه از  

در  تركيه رسيديم ، احساس امنيت کردیم و اما  گمرك ايران گذشته و به گمرك  

ی وقت بود كه مامور چشم سفيد ساواك به طرفم آمد و باب   صحبت را  همن 

یسی چرب و نرم باالخره گفت :   آغا  »... باز کرد و پس از سالم و عليك و احوالن 

نم  
ُ
 ...«  اگه ممكن باشِه پاسپورت تونه يه لحظه بدين به منخواهيش میك

م و با تقليد از  از این چشم سفيدي آقاي ساوایکی تعجب کردم و ناراحت شد

 همان لهج
 
ی خودش    ه

گفتم : " آغا معذرت ميخام ، اين سند هويت و  ايرانی

ی سندي رو كه نه ميشه داد به دست يه آدم   بيگانه كه هيچ  مسافرتمه ، چنن 

  ... " نه ميشناسيش

نه   دلواپس  هيچ  ی 
افغانی :»آغاي  دوستانه گفت  و  نرم  لحن  با  ساوایکی  آقاي 

اونه يك    ، ی به من و  باشن  بدين  ی كه همينجوري سالم و  لحظه  ی باشن  مطمن 

ِهتان تقديمش ميكنم ـَ   . " سالمت ب

 . "گفتم :” نه معذرت ميخام ، نه ميتونم خواهيش جناب شمو رو انجام بدم

اينو به   : "بفرماين  به طرفم دراز کرد و گفت  پاسپورت خود را  آقاي ساوایکی 

  . " نيگر دارينحيث ضمانت نزد تون  

ی نه ميخام و پاسپورتمو هم به كس نه    در  جواب گفتم : "آغا من از شما هيج 

ی و السالم   . " ميدم، همن 
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به هر ترتيب پس از عذر و زاري بسيار آقاي ساوایکی مساله برای من و هموطنان 

حایلی كه ما چهار نفر دورش را گرفته بوديم كه نه  همسفرم جالب شد و در  

ی خواهد کرد  ا به دستش دادم و منتظر ماندم  تواند فرار کند ، پاسپورتم ر  كه چ 

. آقاي ساوایکی پاسپورتم را كه رويش نوشته شده بود "جمهوري افغانستان " 

ی چند دفعه بوسید و به چشم هاي خود ماليد و در حایلی كه  ، با عشق   عجيبی

ی كه جمهوري دارين  اشكهايش جاري بود گفت : " آغا، شما   افغانيها خوشوقتن 

اين نظام پدر  بدبخت ، تا یکی بايد جور    ه  م نيستش كه ما ايرانيهاي بيچور ، معلو 

 سوخت
 
  ... " شایهی رو بكشيم ه

ی و  
، من و افغان هاي حارصی دیگر از خویسر ی

از این گپ ها و حركات آقاي ايرانی

آسمان هفتم رسيديم . پيش خود فكر کردیم كه اگر  غرور، بال كشيديم و به  

ی ما  
ی ترك ها با شنيدين خنی جمهوری شدن افغانستان به  دوستان تاريجی

يعبی

ام   ی ها در برابر موفقيت ما به احنر
ی ايرانی

ی ما يعبی
رقص آمدند و نادوستان تاريجی

ما و امثال ما كه افغان استيم و خود را روشنفكر و اروپا  رس خم میکنند، پس  

نظام   از  ایم که  خورده  خر  مغز  مگر   ، میدانيم  نه  جمهوري طرفديده  داري 

 " كنيم!؟

ی كه   هانی
ی ی كه در كودكستان يادگرفته بودم و چن  خالصه این كه تاثن  ترانه هانی

ات دواز بزرگ ها شنيده بودم   تا رمان شاهدوستانه نی كه  -همراه با تاثن  سه 

ذر  ذره  و  شدند  هوا  دود  ی  يكجانی  ، شان  بودم  شد    ه  خوانده  بنده  وجود 

  ... جمهوريخواه

ی آمد و چ  گونه جمهوري ديموكراتيك شداین كه بر رس جمهو  كه نی  -ري چ 

كه    -باز چ  گونه نوبت دولت اسالمی رسيدو    -جمهوري بود و نی ديموكراتيك 

 اسالمی 
رسيد كه در كل دنيا و باالخره كار به امارت اسالمی    -نی دولت بود و نی

رید .  جوره نه دارد و به گمانم در آينده هم نه خواهد داشت ، شما هم خنی دا

ي است كه عقل قارص و اما این كه   ی ی ها را خواهیم ديديم چن 
ی ديدنی دیگر چ 

ي   ی ی اش عاجز است . و اما چن 
كه چشم نيمه كور این حقن  و  بنده از پيشبيبی

ديده   فعلن  قن   همچو  سياه  ها  از خجالت  ی  رونی با  تقصن   و  فقن  رساپا گناه 

ا طلب  سلطنت  تعداد  يك  حاال  كه  است  این  تعداد  میتواند  يك   ، ند 
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يا جمهوري اسالمی و گروه  جمهوريخواه ، يك گروه طرفدار دولت   اسالمی و 

ی از این ها از يك همسايه  
هواداری میکنند  دیگر طرفدار امارت اسالمی . بعضی

ی دارند از حق رقيب شان دريــــغ نه میكنند و تعداد   ی هنی دشنام گفنر و هر چ 

ی    ... را میگویند  دیگر برعكسش  
ی

نند بر كلو همه یک ی  شان من 
 
ی كه   ه

يكدیگر و كسانی

ملت بيچاره افتاده اند كه همه كس از نامش  توانش را دارند به جان نيمه جان  

ند و هيچكس برایش موقع گپ زدن نه داده و نه   ی میدهد . ملت بيچاره  گپ من 

از   تعداد  يك   . است  مانده  ها گن   و گروه  ها  دسته  ی  ی همن 
ُبزكیسر ميدان  در 

دوران را    مقامات  آنان  ی  نی عده  و  سياستمدار  آنان  به  هم كه كیسی  ی 
ی

بيجنگ

ی خطاب میكنند پس از يك  ی و چ  ی و باالخره  تكنوكرات و چ 
عمر كار و بار دولبر

ی مقاله ها و ايراد   هم تبدل به مقام مهاجر سيایسی و انجام مصاحبه ها و نوشنر

ی قرار گرفته و ادعاي بك
ارت سيایسی را  بيانيه هاي سيایسی ، باز در مقام بيطرفی

ی ها و طرفداران دارند . يك تعداد از   ی ها و انقالنی جمهوريخواه هان و مظاهره چ 

هم در این روزها از شاه شكايت  دولت جمهوري ديموكراتيك و دولت اسالمی  

ود و به حيث يك ريشسفيد و   و گله دارند كه چرا زودتر به افغانستان نه من 

  !میشود ؟ مصلح برای كار خن  داخل ميدان نه

ِ فريبخورده كه از هر طرف سيیلی هاي جانانه خورده    ه  خود این بند ، فقن  ِ حقن 

رويم چند چند دفعه كبود شده و هر طرف كه رفته  ام و سوی چپ و راست  

تاب خورده ، پس از  ام پيشانيم هميش به ديوار و پايم در هر چقري و چقوري  

طن فرار کردم و به اروپا رسيدم و به  این همه ناكامی و نامرادي ، وقبر كه از و 

سيایسی قبول شدم از سياست توبه نصوح کرده و يك آدم مصلح    ه  پناهندحيث  

ار از سياست شده   ی ام . راستش را بگويم پس از این كه يك دوستم  و بيطرف و بن 

از برایم كتاب جورج اورل، را داد عقل بر رسم آمد و فهمیدم كه   ما  ی 
بدبخبر

ی و سه شاگردش است و دانسته شدم    دست خواب كیسی 
مثل »ميجر« لعنبر

ی ها« ، به هم شباهت پيدا میكنند  كه دير يا زود   »ناپليون ها« ، و »پيل گينگنر

ی كه به نام  ی سبب مغزم را از هر چ  علم و سياست خوانده بودم و يا  . به همن 

ی فكر  نه    ديده و شنيده بودم پاك کردم و قسم خوردم كه دیگر هيچوقت كتانی

ی نوشته نه كنم و دیگر هيچ طرف سياست دور  ی گپ نه زنم و كتانی كنم ، كتانی

  . نه خورم
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دیگر هيچوقت پشت  همان طور كه گفتم  قسم  اوالدها  مادر  ين  به رس شن 

ل طرحها ناكام مانده اند، خود را مكلف  سياست نه خواهم رفت، مگر حال كه  
ُ
ك

خواه  ف ، بيغرض ، مصلح  میدانم تا طرچی را كه به حيث يك آدم بيطر  و خن 

يت مطلق   اكن  ی مطلق كامل و قاطع دارم كه  يقن  ی 
بيجی در رسم پخته شده و 

افغانستان هم آن را تاييد میكنند و هر كس که مخالفش  مردم ُچپ و خاموش  

 باشد  
 
افغانيت و  دشمن فرد فرد ملت و مخالف خن  و    طبعا افغان و  صالح 

 خواهد بود ، به خدمت تان تقديم كنم .  افغانستان و حتا دشمن ابناي بشر 

صلح  برادران   واقعا  اگر  هم  ی 
لعنبر جنگ  در  درگن   م 

محنر هاي  طرف  عزيز 

ی چون و   چرا قبول كنند و هر كس كه قبولش نه  میخواهند بايد این طرح را نی

 کند ثابت خواهد ساخت كه 
 
 و  مطلقا

 
ملت   ه  ارادو به طور كامل خالف  اساسا

  ... است

ت شاه سابق با حفظ القاب قبیلی شاهانه ،  طرح بن
ده این است كه اعليحرصی

ی سلطنت   المومنن  وطدر مقام امن   مشر
 
جمهوري ديموكراتيك دولت اسالمی    ه

ند و با    سايامارت افغانستان زمام امور مملكت را به دست بگن 
 
مبارك شان ما   ه

  . ملت بيچاره را افتخارات ببخشند

دارم كه اگر پنج عضو دايیمی شوراي امنيت ، اعضاي پيمان مطلق كامل    من باور 

برادر اسالمی ، زعامت عاليمقام مقيم امارت اسالمی  ناتو ، كنفرانس كشورهاي  

افغانستان ، برادران معظم افغانستان ، زعامت عاليقدر سيار دولت اسالمی  

م طرف هاي داخیلی قض
ان تنظيم هاي جهادي ، و تمام برادرهاي محنر يه  رهنی

، سالح هاي خفيفه ،   ی
ی

م جنگ این پيشنهاد را قبول كنند و کلیه گروه هاي محنر

ثقيل  و 
 
م ملل متحد كه برای  خود را به رضا و    ه رغبت در اختيار مرجع محنر

 اردوي میلی و مستقل افغانستان آزاد ، مستقل و 
ی داراي حاكميت میلی و  ساخنر

ی ، توظيف خواهد شد قرار بدهند ، رو 
سيه تمام غرامات تجاوز تماميت ارصی

دازد و دولت معظمبر    افغانستان را بن 
 
ی رقيب امريكا و دوستان    ه زبر ابرقدرت نی

ی شان به خاطر ُچت  کردن شوروي ملعون منحوس المذهب ، متجاوز و  غرنی

ب افغان ها كارش به   ه كه از بركت رصی ه و غن  ی رسيده به افغانها به  غن  گدانی

ضد شوروي ، كومك كنند و به خصوص ملت و  سال هاي جنگ  ه  همان انداز 

ی به  
ی كه از بركت جهاد ملت شهيد پرور ما مفت و مجانی

دولت متحد جرمبی
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ين تنها و تنها ده فيصد بودجوحدت رسيدند ، به عنوان اداي  
َ
 د

 
ی خود    ه

دولبر

آيند میلی  دولت  اختيار  در  ساالنه  و    ه  را  بدهند  قرار  كشورهاي  افغانستان 

فت  پيشر
 
غ  ه دار دیگر  سابقه  و  شخيص  شخصيت  يك  كه  چنان  هم  ی  رنی

ی فرموده  
بودند مسووليت مستقيم بازسازي يك يك واليت  مطبوعات افغانی

ند ، در آن  افغانستان آزاد ، مستقل ، رسبلند و دشمن شكن را بر گردن   بگن 

ی نه  
 كه نه تنها دیگر هيچ مشكیلی رس راه صلح و بازسازي بافر

ی صورت به يقن 

بل در چند سال افغانستان گل و گلزار خواهد شد و پس از ده  خواهد ماند ،  

  . بيست سال برابر سويس رشد خواهد کرد 

ی كه ما مردم افغانستان در بيست و يكسال به   ی هانی
به نظر بنده با این قهرمانی

مصيبت هانی كه از كل دنيا كشيده ايم ، حاال  خاطر آزادي كل دنيا کرده ایم و  

ی كنيم و    -حق داريم كه يك ده
ی

ان  بيست سال راحت و آرام زنده یک دنيا برای جنی

د .    ه  گناه خود و آرامی آيند خود كار بازسازي افغانستان را خودش به گردن بگن 

  
ا
را الوس  مثل و خوشگذرانی  تفریــــح  جاهاي   ، بسازد  هاليود  را  ما  سينماهاي 

سازي و گلكاري   فت تكنولوژي  را هاليند ، زراعت و مالداري و پي ويگاس ، پنن  شر

ی قواي مسلح را امريكا ، صنايع و   مواصالت را آلمان ،  و تربيه و مجهز ساخنر

ی ، مود و شامپاين سازي و يگان  ی را چن  بانكداري را سويس ، رخت باب و نساچی

ی را  
ي را ايتاليا ، باالبيبی ی ملزمات دیگر این كارها را فرانسه ، باستانشنایسی و آشن 

ند و همسايه هاي ما چون    - برای ده  ... انگلیس ها   بيست سال به گردن بگن 

ی به كشورهاي   خليج فارس بيايند نوكري  مردم غريب و بيچاره اند ، عوض رفنر

ما را كنند و پول شان را برادرهاي عرب ما بدهند و برای اوالدهاي ما در اروپا و  

 امريكا و جاپان زمين
 
برای    درس و تحصيل فراهم شود و خود ما سال يك بار   ه

ی به  
مايوركا ، يا كارايب و برای تفريــــح زمستان به آلپ برويم و  تفريــــح تابستانی

ی به ستندرد  
معاش كارمندهاي ملل متحد  معاشات تقاعد ما از طرف بانك جهانی

، پرداخت شود ، حق به حق دار خواهد رسيد و نه ما حق گله از دنيا را خواهیم  

ن از ما خواهد بود . و برای این كه  داشت و نه دنيا مجبور به خجالت كشيد

ی  
ما برخوردار شده بتوانند ، بايد گپ های ما  همسايه هاي ما از بركت دوسبر

 الملیلی قبول كنند
ی   . را در مورد رسحدات بن 
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این كه خطاي جمهوريخواه شدن دور  برای  آبادي    ه  البته در صورت آرامی و 

ان كنم   ی خود را جنی
م جوانی ی سن و سال رس و رويم   گرچ  دیگر در   -حارصی همن 

ي هم   ها میماند و چند مرض دوران پن  بالواري بر رسم نازل شده و پايم  به پن 

دوباره  كه اگر عمر بقا کرد و آن روز را ديدم ، باز    -را در لب گور رسانیده اند 

تران و  به كودكستان   بروم 
 
»سه    ه و كتاب  قوم«  باد  زنده   ، شاه  باد  »زنده 

  . بخوانمدوباره   تفنگدار« دوما را 

خيال نه کنید كه این گپ ها را من به خاطر كدام چاپلویسی ماپلویسی و اشتهاي  

،  رسيدن به كدام چویکی و مقام و   ی
يا كدام لطف و كرم مقامات آينده میگویم . نی

ين مادر اوالدها قسم كه هيچ توقع و ادعاي   شخضی در رس نه دارم. به رس شن 

به اثر سال ها درس و تحصيل ياد گرفته بودم ،  كل علم و مسلكی را هم كه  

يادم رفته است چون سالها است بیکارم و مكتوب هاي سوسيال را هم  دیگر از  

ی ياد نه دارم ، اوالدها برایم  
 میخوانند و ترجمه میكنند . شيمچون آلمانی

 
كار را    ه

ی وضع میتوانم بگويم كه دیگر كدام  اميدی    توقع و هم دیگر نه دارم . با چنن 

خودم نه دارم . این گپ ها را فقط و فقط از روي دلسوزي برای وطن   ه  به آيند

میگویم . البته اگر يك روز در ملك ما آرامی شود و سوسيال آلمان  و هموطنانم  

ی معاش فعیلی و    كرايموافقه کند كه همن 
 
خانه و بيمه من و مادر اوالدها و    ه

رسجمع بيست ان برایم بدهد و يا این كه اوالدها را به حيث تقاعد در افغانست

 سال
 
ی    ه

این كومك ها را برایم پيشگی بدهند و مادر اوالدها و اوالدها هم راصی

   -شوند ،  
 
افغانستان خواهم رفت كه به حيث يك متقاعد سال هاي  به    حتما

ی كنم    . آخر عمر را در وطن سن 

ت يك عرض دارم : بنده ب ان دوران در پايان هم به خدمت اعليحرصی رای جنی

ی خاطر  جمهوريخواه شدن حاال دو چند   قدر دوران شایهی را می دانم . به همن 

ت اعالمي   پس از این كه اعليحرصی
 
پيش صادر کردند  معروف شان را چند سال    ه

ند،   ت تماس بگن  و گفته شد كه هموطنان ميتوانند مستقيمن با دفنر اعليحرصی

ی تقديم کردم ، كه اگر ممكن    تيلیفون و مكتوب و فكسچند بار توسط  
عرايضی

مربوط ی  مُوظفن   باشد 
 
عكس    ه قطعه  يك   رنگدفنر 

 
برایم    ه را  ت  اعليحرصی نو 
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در بفرستند تا زينت اتاق سالون ما شود . يك نوبت يك نوت پنجاه ماریکی هم 

الي مكتوب ماندم كه اگر گپ مشكل مایلی و امثالهم باشد ، حل شود ، اما نی  

ي . در جا هاي دیگر هم هر قدر يد و نی  برایم عكیسی مكیسی رس جواب و خنی

يه را  پرسان و جويان کردم عكس مطلوبه را يافته نه توانستم . تنها  يگی دو نشر

ت را   آن هم به كيفيت   -يافتم كه عكس هاي سياه و سفيد کوچک اعليحرصی

  چاپ کرده اند كه قابل استفاده نه بود . باالخره برای   - خراب  تخنيگی بسيار  

وقت هنوز  حل مشكل يك يك خط نوشتم و به شاهدخت ديانا ) ایشان آن  

به شهادت نه رسيده بودند ( و يگی هم به ملكه بياتريكس ، كه اگر ممكن شود  

وساطت كنند . پس از دو سه هفته از هر دوي شان نامه هاي  در این كار خن  

خودشان   امضاي  به  ی 
ی

رنگ هاي  عكس  با  ، كه  رسیمی  رسيد  خاطر برایم  به 

فرستادن نامه تشكر کرده بودند ، مگر در مورد تقاضايم برای وساطت هيچ 

ی كه  اشاره   نه کرده بودند . حاال این دو عكس را در اتاق سالون دارم . مگر قانی

ت خريده ام  هنوز در پسخانه خایلی است . تنها تقاضايم  برای عكس اعليحرصی

ت   ی است كه اگر ممكن باشد دفنر اعليحرصی ی كنند  همن  كه عكس  برایم رهنمانی

 رنگ
 
ی    ه

ت را چ  گونه به دست آورده میتوانم . البته اگر به رسم وطبی اعليحرصی

اجراي   به  برای  ی كومك سوسيال  از همن  م  باشد حارصی به كار  قلمانه  عرض، 

ی  
نی ي تقديم كنم . مامور صاحب و آمر صاحب مربوطه شن  ی  گويا چن 

***  

ی دوران خواننده گان عزيز ! این قصه نی 
 را كه خوانديد از يك رفيق و همصنفی

  - سالهاي زياد ، چند روز پيش ديدم . البته بايد بگويممكتبم است . او را پس از  
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تحصيل کرده و به اصطالح  او تا بلندترين درجات    -طوري كه خودش فرمود  

 در جمل
 
 روشنفكران حساب میشود و نه تنها تجرب  ه

 
 تجربجمهوريخوایهی ،بل    ه

 
  ه

  . نقالبيخوایهی را هم پشت رس داردا

وقت  راستش اول فكر کردم كه او تنها برای ديدنم آمده و برای تازه کردن ياد  

هاي مكتب . مگر در آخر برایم چند ورقه داد و خواهش کرد كه رسگذشت 

ی بازنوییس کرده و به نشر برسانم . او  كوتاهش را با پيشنهادش به   آغانی زبان شن 

ی   به نشر نه رسد . پس از  زمان خواهش کرد كه نامش محفوظ بماند و  در عن 

ی   به همن  پيشنهاداتش را خواندم ديدم كه جالب است و  این كه خاطرات و 

بار حق خود را ، به این همصنفيم دادم ، اميد كه برای تان جالب  علت این  

ی را هم كه در  
ی آن رفيفر

زيردار    عنوان نوشته شده، با قافبوده باشد . راسبر

 بخوانيد ، كه خداي ناخواسته ازش كدام تعبن  دیگر نه شود . 

+ 

   ۱۱برگرفته از شماره 
 
ه جوال نی آسما مجله  ۱۹۹۹سال  ی، منتشر
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  آرزو«»

 بسيار کوشش کرد ، ویل هنوز هم زبانش با تلفظ نام کامپيوتر  گرچ    مادراوالدها 

جای کامپيوتر گایه کامپيورتر ميگويد و گایه هم  او به    -عادت نه کرده است  

وتر   ... کمپن 

راستش این که خودم هم تلفظ درست کمپيوتر را از اوالدها ياد گرفتم . تا چند  

. به    بودم و نی هم نامش را شنيده بودم ديده  سال پيش من هم نی کمپيوتر را  

ی سبب هر وقت که مادراوالدها کامپيوتر يا يک کلمه   دیگر خارچی را غلط  همن 

ی میگوید :  ی د، با تندی و تن   تلفظ کند و مرا خنده بگن 

بيچاريش رس خود خنده کو ، اگر مه نه ميبودم و تو ره صاحب ایتور اوالد    -

؟! از   های گلموره نه ميساختم ، تو  ها را ياد ميگرفبر ی  کجا این چن 

اوالدها رسش بد نه ميخورد و اگر رسحال    ه  من اگر خنده ام را پنهان کنم، خند

 شان يگان جملباشد ، برای خویسر زياد تر  
 
اند   ه  هم بر زبان من 

   ... آلمانی

 .  این که نام کمپيوتر را از اوالدها ياد گرفته ام راست است 

 های تابستانی مکتب ها دو هفته رفتند خان  اوالدها در رخصبر 
 
.   مامای خود   ه

برای دوآلمانها عادت دارند که هر   به آن  -سال  وند و  سه هفته رخصبر من 

ال ،  . چنان نی که تنها چند نفر وزير ،    »اورالب« میگویند  دبن  ، سفن  ، جنی

ایس گرف  - وایل ، تاجر يا خان و رسدار »اورالب« بروند    از چن 
ته تا صدراعظم نی

ی های گرمسن  در ساحل بحر برای   ود به رسزمن  وند . کیس من  »اورالب« من 

؛   بازی؛ آببازی و حمام آفتاب  برای سگ  به کشورهای رسدسن   ود  کیس من 

ود به دشتهای نی آب و   علف؛ کیس هم برای  کیس هم برای ماجراجونی من 

ی و   ود به تايلند و فلپن   من 
نه میدانم کجا و کجا . ترکها هم  خوشگذرانی آنچنانی

وند ترکيه . يگان وطندار ما که پناهنده  ن برای »اورالب« من 
 شان قبول  اکن 

ی
یک

ی را هم ياد گرفتنه اندمثل عادتهای    شده ،  یک    - دیگر آلمانها »اورالب« رفنر

ه   ذخن  سوسيال  پول کومک  از  سال  دو  اعضای سال  ديدن  برای  و  میکنند 

وند .  دان به پاکستان و ایران و يا امريکا يا جای ديگری  خانواده و خویشاون من 

يا هنوز   مگر روزگار که خراب است روزگار ما  بدبخت ها خراب است ، که 
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 مان قبول  پناهنده 
ی

 مانند من نی اجاز یک
  ه  نه شده ، يا بيجی رد شده است . کسانی

 پوليس به شهرهای دیگر آلمان هم رفته نه میتوانند .  

 تابستان اوالدها به تقلید از همصنفان خود ، گفتند : امسال 

ی که امسال بغيم اوغالب -   ... مامان بياين 

یگر  همد  با   حتا   و   همبازيــها   و   همصنفيها   با   مکتب  در   روز   تمام  که  اوالدها 

نند  آلمانی میگویند ، حاال زبان مادری   ی خود را به سخبر و مثل خارجيها گپ من 

  . 
ا
ی  ر« را اگر در آخر کلمه بيايد ميخورند و اگر  حرف »   مثل ن ْ

َ
در وسط بيايد غ

 ... « ، میگویند: »اوغالب بغيم« تلفظ میکنند و عوض »اورالب بريم 

 در دست  خوب خن  گرچ  که اجازه کل زنده
ی

مادرهاوالدها است ، مگر وقبر  یک

ی    : ناشدنی بخواهند برای شان میگوید که اوالدها ازش يک چن 

ی  -  ... برين همرای پدر تان گپ بزنن 

. من هم قضا فلك گفتم که بيايید يک   در مساله »اورالب« هم همینطور شد 

 ... هفته برويم پيش ماماجان تان 

. من    و آن را نی جار و جنجال قبول کرد   این پیشنهادم مادراوالدها را خوش آمد 

روز مهمانی خواهیم رفت و قصه خواهیم کرد و  هم خوش بودم که يک چند  

داشت . و اما؛ در روز  دل ما آب خواهد شد و روزهای خویسر خواهیم    ه  غور 

را   سفری  بکس  حایل که  در  مادراوالدها   . ام  اشتباه کرده  فهمیدم که  آخر 

 میبست گفت : 

آغ م، خو ده ای وقت حساس اگه مکتوب  ـ شن  ا جان، دلم ميشد که تو را هم بنی

ی احوال محوال از   ی  ... و ما نه باشيم چتور خات شد ؟!   محکمه بيايه مهم يا چن 

هر قدر دليل و داليل گفتم فايده نه کرد که نه کرد . مرغ مادراوالدها يک لنگ  

د ،   -دارد  ی اگر به آسمان هوقبر تصمییم بگن  م بخورد بر تصمیم خودش  زمن 

 .  میایستد 

 مادراوالدها فرصت را غنيمت ديده و يک ماه تمام خان
 
خویشاوندان و اقارب   ه

کرد . وقبر که برگشتند گرچ  با مادراوالدها پيشانی تریسر کردم ،  خود را دوره  



------------------------------------------------------------------------------  
 [ 39] صفحه                                                      «یکت ی ژورشت »طن  می جرا

 

. به دل    ممتاز التری بود   ه  برایم مثل جايز مگر راست که بگويم ، يک ماه تنهانی  

   ... ميخوردم و خود میخوابیدم ، به دل خود کاال ميپوشيدم و به دل خود نان  

د . اصل گپ رس کمپيوتر بود  ی .  اوالدها از سفر   میگویند از گپ گپ بر ميخن 

 يک تحف
 
 کمپيوتر! :  کالن آوردند   ه

نمايشگاه  به  رفتند  اوالدها  مامای  همرای  قصه کرد که چ  گونه  مادراوالدها 

پ از پول جيب خرچ  کمپيوتر و  نمايشگاه را خريده و در شم  خود يک التری 

 .   قرعه کیسر برایش کمپيوتر برآمده

 * * * 

 ما را بسيار تغين  داد کمپيوتر زنده 
ی

م يگان وقت پنهان از مادر   یک . پش و دخنر

. يک روز مادراوالدها ما را غافگن  کرد    خود برایم کار با کمپيوتر را ياد ميدادند 

  - باور کردنی نه بود.    ؛ و اما، برخالف انتظار نی دعوا و جنجال کرد و نی قهر شد 

 .  ما را تشويق هم کرد 

من گرچ  در کارهای تخنيگ هيچ استعدادی نه دارم ، ویل کار با کمپيوتر را به  

ی کمپيوتر مهربانی    گرفتمبسيار خونی و بسيار زود ياد   . عجیب این که با ياد گرفنر

  ... عرویس مان مثل همان روزهای اول    -اوالدها هم بر من زياد شدمادر 

ی کمپيوتر ، در فکرم گذشت که   شمار را چ  دردرس بدهم که پس از ياد گرفنر

يه را رسشته نه کنيم چرا چاپ يک    ... نشر

اول همرای اوالدها گپ زدم ، تشويقم کردند . پشم که نام خدا بسيار هوشيار  

 : است برایم گفت

»همغا ی  بانن  مه  به  ای گپه   . ی  زنن  نه  )چرت(  »چغت«  شما  جان  پاپا  ی« ـ 

نم  ی  .   )همرای( مام گپ من 

 و خونی قبول کرد 
. خالصه این که    مادراوالدها گپ پشم را به بسيار خویسر

با چند نفر از خويشاوندان و   مادراوالدها ثبت شد ابتکار نشر مجله به نام    .

ی فهم بودند صحبت کردم و  از آنان همکاری  دوستان که آدمهای باسواد و چن 

 .  که به بسيار خونی و خویسر قبول کردند و کومک خواستم ،  
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کار مجله تصميم گرفتيم من و اوالدها و مادراوالدها در هر   ه  از روزی که در بار 

وع کرديم ، تا پول چاپ و ُپـست  بود باب و فصیل که ممکن   ، رصفه جونی را رسر

 چاپ يک مجلمجله را برابر کنيم . کوتاه گپ این که باالخره  
 
 ر خانواده  ه

ی
ا به  یک

وع کرديم .    نام »آرزو« رسر

انر مجلهاول طوری که رسم است، »  ه  در شمار  « را صاف  اهداف و خطوط نشر

و   نوشته  پوست کنده  مجله  و  يک  آرزو   « ترصیــــح کردیم که  خصوص  به 

 ، مستقل ، غن  
ی

« و  خانواده های افغان استوابسته و آزاد میل برای  فرهنگ

از جار و جنجال های سيایس و به حيث يک    تاکید ورزیدم که »آرزو به دور 

تا به پل ارتباط و   پا به عرصه وجود ميگذارد و آرزو دارد  يه غن  سيایس  نشر

آيين  و  هموطنان  ميان   همکاری 
 
افغان   ه فرهنگيان  و  روشنفکران  ک  مشنر کار 

 «   ... مبدل گردد 

 العمل ها در مقابل چاپ مجلعکس
 
. البته هر کیس    »آرزو« رنگارنگ بودند   ه

د يا   ی . مگر از اين    نامه میفرستاد، ما را تشويق ميکرد که با ما رویاروی گپ من 

سيدند: بعضی ها ميگفتند  سو و آن سو گپها و سخنهای نيشدار به گوش   من 

؛ بعضی کسان دیگر میگفتند  که کدام حزب يا سازمان پشت رس این اقدام است

  - که نی 
 
 ...  در پشت پرده دست کدام دولت خارچی است  حتما

ی حکومت   دند هم چند رقم بودند : مخالفن  ی کسانی که تهمت حزنی بودن را من 

را طرفداران   مجله  برخالف طرفداران ميگفتند که  ؛  میکنند  چاپ  حکومت 

میکنند؛   چاپ  حکومت  ی  مخالفن  را  مجله  ميگفتند که  ها  حکومت  سوم 

را طرفداران شاه سابق چاپ میکنند ؛ چهارم ها هم مخالف  ميگفتند که مجله  

 .   بیان میکردند نظر سوم ها را  

بار  در  این که  فرق    ه  عجبنر  آسمان  تا  ی  زمن  از  ها  قضاوت  هم  مطلب  ی  عن 

 .    ميکردند 
ا
ک کوچ  را چاپ کرده    ه  در روی جلد شمار   مثل اول عکس يک دخنر

بب  ميگفتند که  ی حکومت  . مخالفن  مندانه  بوديم  سياست  ينيند چ  گونه هنی

بار  در  را  میکنند  ه  حکومت  تبليغ  ک    -حجاب اسالم  تهمت چادر دخنر دليل 

ک  بود  . بر خالف    مثل هر کوچ  دخنر چادر سياه بر رس داشت؛ گرچ  دخنر

مندانه   هنی چ  گونه  ببينيد  ميگفتند  حکومت  تبليغ  طرفداران  را  حجانی  نی 
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این بود ، که چادر کیم پس رفته و از زير چادر میکنند . دليل این دسته هم  

ک دیده ميشد يک قسمت  .  سوم ها هم ميگفتند که   رس و زلف و کاکل دخنر

ال ها   نشان دارد که ميخواهند بگويند هر  عکس از سياست دموکرات ها و لينی

 گروه و دست
 
 ...  مردم حق دارند تا به ميل خود لباس بپوشند  ه

« اختالف نظر پدید  الرحيمالرحمن هللا»بسم   ه  حتا در بار  ی « هم میان »موومنن 

مسجد گفته بود ، که چون مجله پس از خواندن  .  يک ريشسفيد در يک    آمد 

. برخالف    ميشد )ج( بايد در آن نوشته نه  دور انداخته ميشود ، پس نام خداوند 

صفحه يک رييشسفيد دیگر در یک مسجد دیگر گفته بود که هر مضمون و هر  

وع شود خداوند)جبايد با نام    ... ( رسر

 خالص
 
نه    ه قرار و مداری  ارتباط و  با هيچ دسته و گرویه  این که چون  کالم 

 مربوط به گروه و دستداشتيم ، هر کدام شان ما را  
 
مقابل خود فکر ميکردند.    ه

  ما را خالف راه و رسم، کار حتا بيطرفهانی هم که ميفهميدند ما بيطرف استيم 

پ و ُچپ« در حلق  بيطرفی و خطر مرگبار برای بيطرفی ميدانستند 
َ
 و »خ

 
ياران   ه

و در جمع افغانها هم با زبان ايما و   همراز و همدل از »آرزو« بدگونی ميکردند 

 نی نه دارند . مجله هيچ رشته و پيوند و عالقه اشاره نشان ميدادند که با این  

روی حدس و گمان بر ما تهمت میبندند با    اميدوار بودیم باالخره کسانی که از 

دار خواهند شد فهميدن حقيقت و نيت نيک ما،     . مگر روز   از دشمبی دستنی

ی نی . گپ ها و سخنان نيشدار به جانی   رسيدند که اعضای بدتری بود و بهنر

نی از همکاری  هيت تحرير هم کم کم زير تاثن  قرار گرفتند و هر کدام به بهانه

 .    کردند خایلشانه 

مجله ميگفتند بسيار دل آزرده ميشدم،   ه  گرچ  از حرفهای نيشداری که در بار 

مادراوالدها و اوالدها برایم قوت دل ميداد تا در برابر هر  مگر دلداری و کومک  

 سخبر و مشکل مقاومت کنم . 

.   ، ویل مشکل کالننر مشکل مایل بود زخم زبان آدمهای بدنيت مشکل کالن بود 

خالص شد به قرض رو آوردیم . کار به جانی رسید  ول پس انداز چند ساله که  پ

ين خويشاوندان و اقارب هم از دادن    قرض بیشنر عذر خواستند . که نزديکنر
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ُپـست چند خواهد شد  .    اول پيش خود حساب کرده بوديم که پول چاپ و 

ی کرده بوديم قيمت مجله را برابر با پول چاپ و  . برای این که يک    ُپـست تعين 

اک ساالنه   اشنر بايد عرض کنم که حق  بتواند  ی درست شده  از تخمن  مجله 

 های ايتالیانی هم کمنر  
يــــخ فرویسر يــــخ در شن  . ما   ميشد قيمت سه خوراک رسر

اليا    ه  به این خيال بوديم که اگر از هر صد خانواد مهاجر در اروپا و امريکا و آسنر

اک کند، کار مجله  حارصی شود که به ايک خانواده   ین قيمت مفت در مجله اشنر

 .  دوام خواهد یافت ؛ مگر چ  عرض کنم . .  

از ديدن مجله های ايرانی که از رس و پای شان اعالن ميبارد ، حسادتم ميامد .  

تجارتخانه ها، فروشگاهها و افغانهای صاحب کار يک روز گفتم بيا ما هم به  

و هم نتيجه اش  ت و تيلیفون پول مرصف شد  ؛ مگر هم در ُپس مراجعه کنیم

 .   صفر برآمد 

مجبور بوديم از خوراک و پوشاک و هر مرصف دیگر خود کم کنيم ، تا »آرزو«  

: اگر توان  رياضت و از خودگذری خوش بودم و ميگفتم. از این    سقوط نه کند 

زنده  از  وطن  خاطر  به  تا  دارم  نه  را  خود  این   
ی

ميیک الاقل  شوم،  از  تن   توانم 

خواهشهای خود بگذرم ، فقر و فاقه بکشم و کاری برای فرهنگ میل انجام  

 ...  بدهم

ر  
َ
د دلم  آن سو تبرصه های عجيب و غريب میشنيدم  اين سو و  از  وقبر که 

تبرصه ميکرد که نه ميفامم از کجا و کجا برای  . يگان کس پشت رسم  میگرفت 

 ...  نشر مجله پول گرفته ام 

 آمده فکر 
ی

، افغانهانی که حارصی بودند برای وطن  ميکردم عجب مصيبت بزریک

باورش   بر رس بدهند حاال کیس  برای خدمت وطن  افغان  نه ميشود که يک 

 ؟! . .  خود يک کیم سخبر را تحمل کند 

باالخره روزی رسيد که بايد شکست کار و شکست اميد و آرزوی خدمت را  

ی  قبول ميکردم . دلم از غم و درد   م است؛ به همن  پر بود . برای مرد گريه رسر

 جنگل و بغچسبب برای آن که کیس مرا در حال گريه نه بیند، رفتم در يک  
 
 ه

 ...  دل را باز کردم 
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غضب باالی  صدانی مرا از جای تکان داد . از خواب پريدم . مادراوالدها مثل من 

 : رسم ايستاد بود 

؟ يت است؟ ! ای چ  حاله انداخبر و همرای  ـ خن 
َ
!  يک ساعت است که در خ

 ...  دعوا داری! کل خلق عالم  

آخر يک    ه  رويم از سيیل مادراوالدها مثل آتش ميسوخت . بر سینه ام شمار 

 مجل
 
داشت ، که در وقت خواندنش خوابم برده  « قرار  آرزو افغانی به نام »  ه

نيش داری  م چ  گپهای  « از زبان مردآرزو »مجله  ه  که در بار . به يادم آمد   بود 

ها نه گذشته بودند  شنيده بودم  ی . بر شيطان لعنت   ... و در فکر خودم چ  چن 

 ...  گفتم

 به شکران
 
 گناه چاپ مجلاین که در خواب مرتکب »  ه

 
آرزو« شده بودم ، نه    ه

اک يکسالپول حق در بيداری ، همان روزه روز    االشنر
 
« را پنهان  مجله »آرزو   ه

 ها به حساب بانگ مربوطه فرستادم .  از مادراوالد

مگر    ، است  راست  و کمپيوتر  »اورالب«  مساله  بايد عرض کنم که  آخر  در 

ياد   نی کمپيوتر  خودم  هم  معلومدار  نی  و  ميتوانم  ياد گرفته  نی  و  ام  گرفته 

گپ ها  . از ما دیگر این    مادراوالدها اجازه خواهد داد به کمپيوتر دست بزنم 

 شم تصميم دارد تا در رشتتن  است، مگر پ
 
کمپيوتر تحصیل کند . يک روز که    ه

د من هم با خویسر برایش گفتم در اين باره گپ   ی   :من 

. وقبر که در   . ان شاهللا که مبارک است  آن بچيم ، خوب تصميم داری -

برويم   پس  خن   به  و  بيايد  صلح  این  افغانستان  از  و  خود  وطن  و  ملک  به 

افغانستان در ملک های بيگانه خالص شويم ، به درد  مهاجرت و دستنگری  

  ... خوایه خورد 

ی   هيچ  پشم آخر  چن  آرزوی  نگریست که  سویم  به  چنان  مگر   ، نه گفت  ی 

ی در دل و درونم خراب زنده   ... شد گيم نن 

+ 

 ۱۹۹۷اگست  -نی برگرفته از شماره چهارم  مجله آسما
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 انقالب کبنر 

یق باز کرد . گونی آدم پرده نی را باال کند و  حقا  برابر   در   را   چشمم  تصادف  يک
های پشت پرده را ببیند   ی . پارسال نزديک های کرسمس برای ديدن دوستها    چن 

شهر ما زياد فاصله  و خویشاوندان رفته بودم به هامبورگ . چون هامبورگ از 
 ا بتوانم در شنبدارد ، در اول قرار بود يک هفته آن جا بمانم ، ت

 
بعدی با تکت    ه

؛ مگر تصادفی روز پنجشنبه يک رفيقم پيدا شد که  هفته به خانه برگردم آخر  
کنم . من هم برای رصفه جونی یس مارک  ميتوانستم مفت و مجانی با او سفر 

 يک بجو راحت بيشنر قبول کردم . وقبر که به خانه رسيدم نزديکهای  
 
شب    ه

بود . برای این که اوالدها را از خواب بيدار نه کنم درب را بسيار آهسته گشودم 
ی بودم که متوجه شدم درواز و نی رس و  ل شدم . در دهلن  ی

اتاق    ه  صدا داخل منی
م را  سالون باز و چراغش هم روشن است .   دقت که کردم صدای بچه و دخنر

 اند . ا ناوقت شب بيدار نشسته شنيدم ، که از غيابتم سوو استفاده کرده و ت

نند . با آن که چند بار  ی در خانه که نه باشم اوالدها با همدیگر آلمانی گپ من 
  . منع شان کرده ام ، مگر هيچ فايده نه داشترس شان قهر شده ام و  

 میفهمم که این کار خوب نيست ، اما کنجکاوی مثل شيطان مجبورم  گرچ  
دروازه گ  پشت  از  تا  خوب  پ  ساخت  را  آلمانی  چون   . بشنوم  را  اوالدها 

م آلمانی را    ميفهمم ، نه مثل گل گپهای شان را درست نه فهميدم . پش و دخنر
نند . خن  ،  ی ی گپ من  ی تن  مطلِب گپهای شان را   خود آلمانها تلفظ ميکنند و تن 

م به پشم     :گفتفهميدم .  دخنر

 پن  مرد بيچاره را غرض نه گن  . او  -
کدام قصد بد نه دارد . در دنيای خودش    نی

فر دیگر است .  يک خواهرخواندغرق است .  مثل پدرهای   ترک دارم .     ه  رسر
  . پدرش از پاپا کرده هم سختگن  تر است

 جواب داد نوع  با   بچيم و 
ی

  : مسخره یک

از کدام قري -  او ترک بيچاره خدا ميداند که 
 
ترکيه آمده !؟ خدا ميداند که    ه

 ! ... روشنفکر و عرصی ميداند؟! مگرم پاپا خو خود را آدم  د دارد يا نی سوا

فر عادت کرده است .  من و تو   - گپ تو  درست است . مگر در محيط رسر
ما این گپها آساننر است . پاپا نه ميتواند که  خورد بوديم که اروپا آمديم .  برای  

وع کند   . حایل از رس رسر
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وع کندحایل یک گفته که از  -   ... رس رسر

ی را ديدن ، که پشم گفت هم در  ی ی وقت گويا در تلويزيون چن    :ن 

سال نو . آخر  نی جشنباز کرسمس آمد خو ما نی کرسمس خواهیم داشت و    -
 ميکنيم .  

ی
ی اروپا زنده یک ی عيسوی حساب ما در همن  ی جننر شب و روز را با همن 

ر 
َ
باشيم . ختِک کرسمس داشته  ميکنيم . کفر خو نه ميشود که ما هم یک د

   ... شب سال نو آتش بازی کنيم . خنده کنيم وقت ما خوش بگذرد

ی   - مش کن از همن 
ُ
وع کردی . پارسال مثیل که از يادت رفته است . گ تو باز رسر

 . مام و پان  جنگ و جنجال خواهند کردگپها بگذر ؛ اگر نی باز رس تو  

چيست . آن دعوا هم رس گپ من و به خاطر خودت خوب ميفهیم که گپ    -
  . بود . گپ من برای شان يک بهانه شدمن نه بود . دل شان بر همدیگر پر  

هان این بیجی روشن است که خود شان پروبلم دارند ؛ اما، ما اگر برای حل    -
  . ، آتش را هم نه باید َپکه کنيممشکل شان کومک کرده نه ميتوانيم 

ا پکه کرده ام . پاپا گفت :»کريسمس جشن ما نيست جشن من چ  آتیسر ر   -
عيسوي ها است « . من برایش گفتم :» پاپا شما خودتان ميگویید که در قرآن 

ابراهيم خليل  هللا خوانده  هللا ، مویس کليم هللا و عيیس روحآدم صفی هللا، 
هم  خن  جشن تولد عيسای مسيح ، که مسلمانها  شده اند . اگر اين طور است  

  «... هللا« ميدانند بايد کفر نه باشداو را »روح

مرد بيچاره خودش هم این گپها را خوب ميفهمد   - ؛ مگر وقبر که ما در ايـن  پن 

سد   نيم ، مینر ی   ... باره گپ من 

سد ، از این که مسيج نه شوم ؟! از این که آلمانی نه شوم  -   !؟از چ  مينر

 کند و تنها بديهايش را ببيند .  اين شد نه دارد که در يک کشو 
ی

ری آدم زنده یک

پان  جانت را قبول کنم . از خود  من دیگر کودک نیستیم که چشم بسته گپ  

خوب .  چشم دارم ، از خود عقل و قضاوت دارم . بد را بد ميگویم و خوب را 

ی که پان  جانت گفت 
ی ی نسبی است . يا این که هر چن  باز بد و خوب يک چن 

جنجال ميکند . در کشوری که کیس خر را لت  يا این که جنگ و  قبول شود  

ی و کبود ميکند . مراعات مام را هم   که  کرده نه ميتواند او فرزندان خود را سنی

گپ روی تربيت کردن نيست . اگر گپ    ... تکليف قلبی و روانی دارد نه ميکند  
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و کوب تاثن  رس  حال بايد ميفهميد، که لت  رس تربيت کردن ميبود ، او تا به  

  ... او کوفت دل خود را رس ما ميکشد ... چپه دارد 

-    ،  تو خودت هم مثل پان  اسبر . عوض این که خونشد و منطفر فکر کبی
ی ببن 

  ... زود عصبی ميشوی

  خن  دلت است تا رس از همه تشنج و جار و جنجالها هنوز هم فرشته باشم  -

 !؟ ... داشته باشم و پان  جانت را دوست  

سد . مرا     - من درکت ميکنم . مگر يک ذره که حوصله کبی گپ تا آن جا نه من 

ی .  ون ببن  ی بر من زيادتر است . تو که يگان چکر همرای رفيقايت بن  سختگن 

رفبر . من بـيچاره را به ديدن »ام نر  ، سن  علیم مکتب را هم توانی هم رفته مي

  ... وی« هم نه ميمانند

يا وقبر که خان -  ، بایسر  تنها  نه میفهمم که وقبر در خانه  میکبی من   فکر 
 
  ه

ی چ  را ميبيبی    ... !فرشته جان شان من 

ی تو عوض این که درکم کبی ، همرایم رس دعوا و جنجال را   - داری . بيا از   ببن 

  . دعوا تن  شويماین  

  ! ؟خن  همرای تو که خواهرم اسبر اگر گپ نه زنم ، همرای یک گپ بزنم  -

یک گفتيم که گپ نه زن . در این باره زياد گپ زديم و باز هم گپ خواهیم    -

ی دیگر گپ بزنيم . خود را آرام بساز که باز صبح  يک    ه  زد؛ مگر حاال بيا در بار  چن 

ی ات نه کیسر 
  ... در مکتب کوفت خانه را از کدام همصنفی

چگ کرد و پشت رسم گپ خراب    -
ُ
نی ، تنها گپ کوفت خانه نه بود . خودش ل

ی و  ، يا مثل دیگران   زد ، فکر کرد نه ميشنوم سم . او هر کیس را توهن  ازش مينر

سيدند  ی هايم رسش دل پخته بودند ؛ اما از او مينر
 تحقن  ميکند . تمام همصنفی

ی نه ميگفتند . من چنان حقش را دادم ، که بفهمد افغان يعبی   ی و برایش چن 

  . گوید  همسايه هایش هم گپ بد نهو دیگر افغان را مانده ، که بر  چ  

ی سيت آرايش را برای مام تحف - ی ! ميخايم همن  تو خو ميفام    ... ه بدهم ببن 

  ... !است؟که هفته دیگر چ  گپ  يا نی 
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ياد گرفبر ، حایل خود را رس ما  چوچه   - از من  را  این گپ ها  گک خودکت 

   . مادرکالن ميسازی

مرا ریشخند میکبی . من به خاطری برایت گفتم ، که باز مثل پارسال نی خنی    -

ی را تحفه ی چن    . نه دهیم  از همدیگر برای مام عن 

  ... من میخواهم برایش یک ساعت دسبر بخرم   -

مه همو سيت آرايش را خوش کرديم . مگر پنج مارک کش بودجه دارم . اگر     -

  . برایم قرض بدیه در ماه آینده قرضت را خواهم پرداخت

  . وضع جيب خودم هم خوب نيست ، خو بازهم کومکت خواهم کرد -

 بچآفرین حایل شدی   -
 
وع کار را نه دادی  ه يبی رسر   . خوب . راسبر تو هنوز شن 

 در اول هفت  -
 
آينده که معاش اول را گرفتم ، حق تو را هم خواهم داد . با تو    ه

وع کردم ، هر ماه کومکت خواهم کرد وعده کرده بودم ، که     . وقبر کار را رسر

  معاشت چند مارک میشود؟ -

  . يکصد و پنجاه مارک  -

  يش کردی . چندش برای من میدیه ؟ع -

 . ده مارک در ماه-یک پنج -

 این بسیار کم است ؟! خن  در این ماه به خاطر تحف -
 
مام ده مارک اضافی    ه

 . بده

  چرا از پان  جانت نه میخوایه؟ -

تو او بيچاره را درک نه ميکبی . او از آينده ترس دارد . ميگوید اگر در محاکمه    -

 ما  هم پناهنده  
ی

رد شود و ما را يک روز از آلمان اخراج کنند ، چ  کنيم و کجا  یک

  ... راست هم میگوید –برويم 
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دلم است ، که غن  از تقسيم اخبار روزهای يکشنبه يک کار دیگر هم پيدا   -

  . کنم

 

  ؟چ  کار   -

يپ کمپيوتری . در يک ماه اگر یس ، چهل صفحه هم برایم پيدا شود ،     -
َ
-سهت

  . هار صد مارک خواهد شدچ

؟  -   کمپيوترش را از کجا میکبی

ه کنم ، يک کمپیوتر دست دو  حق    - الزحمه تقسيم اخبار را که يک سال ذخن 
ی سبب   ده مارک زيادتر برایت  -ماهانه از پنجخريده خواهم توانست . از همن 

  . داده نه میتوانم 

يک   -   . شوم ميخواهم در این کار به همرايت رسر

  در جمع کردن پول ! ؟  -

ه کرده نه ميتوانم ؛ اما، در     - ی ذخن  ی از ده ماریک که ماهانه برایم ميدیه چن 
  . تيپ کردن کومکت میکنم

ی   - ط که اول کمپيوتر را درست ياد بگن    ... به رسر

  ... بیا که به خاطر روز تولد مام بر پان  هم بگوييم  -

 ما را گفبر خوب فايده کرد، که امسال  پارسال که برایش رو    -
 
زهای تولد همه

  !؟بگونی 

  ...بيچاره ياد فرامویسر پيدا کرده ، اگر نی   -

 که اخبار نی نی یس و صدای امريکا و روسيه و ايران و هند و ارساييل     -
هر وقبر

  .وقت گپت را باور خواهم کردميادش رفت ، باز او  

م گفتمثیل که باز کانال تلويزيو    :ن را تغين  دادند ، که دخنر

  ؟خنی داری که باز يک دخنر افغان خودکیسر کرده   -
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ش با يک نفر که پانزده بيست سال از او مسن    - هان پدرش ميخواست تا دخنر
هر قدر دليل و داليل گفته ، هر قدر عذر و زاری  تر بوده ، عرویس کند . دخنر  

 .کرده فایده نه کرده است

  . پدر بدبخت و متعصبچ    -

از بدبخت کرده هم بدبخت تر . مگر برو بخن  بخواب اگر نی از ديدن این     -

 ...فلم وحشتناک در خواب خوایه ترسید. هله بخن  

من برای این که گن  نیفتم ، آهسته داخل اتاق خواب شدم . نی رس و صدا  

ی دندان   ه بخوابم . گرچ   در جای افتادم ککااليم را تبديل کردم و بدون شسنر

م خواب را از رسم پراند . فکر    مانده و کوفته بودم  ، مگر صحبت پش و دخنر

کردم ، به يادم آمد که شانزده سال پيش ، يعبی در همان سال اول عرویس  که  

و پس از آن دیگر نه    يک تحفه خريده بودم در روز سالگرد مادر اوالدها برايش  

  .نی در کار بودسالگردی گرفته شد و نی تحفه  

، اما اجازه نه دادم تا روز    پارسال اوالدها روز تولد مادر شان را جشن گرفتند 

ند   .تولد مرا جشن بگن 

 و داکنر روانی افتادم ، که به خاطر رفع دپريشن  
ی

به ياد سفارش داکنر خانه یک

مش و بمادر اوالدا چند بار گفته بودند   ا او  ، که بايد روزانه برای قدم زدن بنی

از وقبر  این که خودم هم  ... مگر راستش  باشم  ایم غم    مهربان  آلمان آمده 

  ، با کتاب خوانی  آدم  را که  تمام روز   . استم  بـيکار  تمام روز   . ام  درون شده 

 هم تن  کرده نه میتواند. این طرفها چندان دوست و شنيدن راديو و  
موسيفر

يگان روز   تا  نشسته و غوره  دل خود را آب  رفيق هم پيدا کرده نه توانستم، 

  ... کنيم، يا يگان گلون تازه بسازیم

ی رصفه   در باره  اوالدها هرچ  که به عقل و فکرم درست بود، کردم . از هيچ چن 

، عيد و برات و نوروز را جشن ميگرفتم نه کردم تا آنان را افغان تربيه کنم .  

شنيدن  چ  که قابل ديدن و  موسيفر افغانی ، ويديوی افغانی و فلم افغانی هر  

پيدا کرده ميتوانستم ، میخریدم و یا کان  میکردم ، تا مبادا اوالد ها از فرهنگ  

ول ميکنم ، که اواالدها  میل بيگانه شوند . تلويويزن و امثالهم را   هم هميشه کننر
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های خراب چشم سفيد نه شوند .  ی در مگر چ  عرض کنم ، که     با ديدن چن 

تربیت اوالدها برای افغان ها تا چ  حد    -آن هم در غرب- نهملک و خاک بيگا

يگان وقت »نسق« شان هم   این که  بودند راستش  . خورد که  دشوار است 

که اوالد افغان ميکردم ، تا بفهمند که »يک نان چند فتن  است« و بفهمند  

ون چ  رفتار و کرداری  ام کنند و در بن 
بايد پدر و مادر خود را چ  گونه احنر

م و شيطان را الهول ميگویم . تنها   داشته باشند . و اما، حاال دستم را ميگن 

نم شان . حال يگان وقت که از »چته« برايند و بيجی عاص   ی شوم يگان قفاق من 

م فهميدم، که همه کوشش هايم بيفايده   بود  پس از شنيدن گپهای پش و دخنر

  ... اند

چنان    -گرفتم دم و باالخره تصميم  چندین شبانه روز روی این مسایل فکر کر 

 و درسهای اروپانی خود،  
تصميیم که مادر اوالدها و اوالدها با کل عقل افغانی

  . ميتوانستندخوابش را هم ديده نه  

 بعدی در شب سالگرد مادر اوالدها ساعت شش بجه بعد از ظهر صدای  
 
هفته

 عایل بسته زنگ دروازه بلند شد . يک دسته گل زیبا و يک قوط که  
 
با سليقه

بندی شده بود ، به نام مادر اوالدها رسیده بود . تا قوط را باز نه کردند و  

 گل سنجاق شده بود نه خواندند نه فهمیدند  
 
يکب  را که پهلوی دسته کارت تنی

که چ  گپ است . شب به رستورانت دعوت شان کردم . روز پس از سالگرد  

ا خود درخت کرسمس و ملزمات آن را رسشته  برای خود اوالدها پول دادم ، ت 

 کنند . در کرسمس هم برای اوالدها تحفه هانی را که آرزو داشتند تهیه کردم

...  

 مادر اوالدها خداوند  
 
 اوالدها انقالب کرده ام و به گفته

 
خالصه این که به گفته

پي   ، اوالدها  پنهانی گپهای  شنود  از  آن که  با   . است  قبول کرده  را  ش  نذرش 

»گناه«های کالننر  وجدانم خجالت استم ، اما چون با این »گناه« از ارتکاب  

   . نجات يافته ام خوشحالم

ی شدم که فرزندانم افغان بافر     شب نوروز هم آرزوی من برآورده شد و مطمن 

خواهند ماند . خوب این را هم میگویم و بیشنر سبب درد رس تان نه خواهم  

  :پشم گفت    شد . شب نوروز
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ی    -   ... پاپا اگه ممکن باشه لطفن صبح مره ده موتر به مکتب برسانن 

ی   -    !؟چتو صبح خو رسويسها نورمال کار ميکنی

ی مگرم صبح ده صنف ما نوروزه تجليل  -  بیل رسويسها خو نورمال کار ميکنی

  ... ميکنيم

ی -    !؟نوروزه ده صنف تان تجليل ميکنن 

 ما گفته بود ، که هر کدام ما راجع به يک موضوع که خود  بیل معلم آلمانی - 

کنيم . مه فکر که کدم گفتم بهنر خات بود، که  ما ميخواهيم ، مقاله نوشته  

ی   ی نوشته کنم . رفتم  ده باره ی وطن و تاريــــخ و فرهنگ میل خود ما يک چن 

ه کدم.  کتابخانه چند کتاب گرفتم . يک مقاله ی جانانه ده باره ی نوروز نوشت

مثبت نوشته کد ، هم خواهش کد ، که مقاله خوده به آواز  معلم هم برم يک  

ی .  بلند برای هم صنفيهايم بخانم . کل شان خوش کدن   و بسيار عالقه گرفنر

يم . معلم ما هم به   يلم پيشنهاد کد که نوروزه ده صنف جشن بگن 
َ
دخنر پهلوف

نخویسر   ميوه   ، که  وظيفه گرفتم  مه   . تيار کنمقبول کد  و کستهای    ورزی 

هم   هايم  ی 
همصنفی  . م  بنی ره   

افغانی خات  موسيفر  ی  ی چن  يک  شان  هرکدام 

  ... آوردن

 دخنر پهلو  
 
هان راسبر مقاله مه ده مجله مکتب هم چاپ خات شد . مقاله

ی شماره مجله  فيلم هم که ده باره  تاريــــخ و فرهنگ افغانها   نوشته کده ، ده عن 

  . خات شد

 نو خود را که به مود روز است پوشيدم . اوالدها را که مکتب  صبح دريیسر 

م گفت دم ، دخنر   : مينی

ی  - 
ی . ميخايم برای همصنفی پاپا همو کست احمدظاهره خو امروز برم قرض بتن 

  . بشنوانمهايم موسيفر افغانی  

وقت خداحافطی روی اوالدها را بوسیدم و روز خوش برای شان آرزو نمودم .  

م که   از  دخنر برایم بگويد ، حال و احوال را  گويا  ی  ی دير زمانی ميخواست چن 

  :گفتمناسب يافت و در حایل که رويش رسخ شده بود  

  پاپا اجازه اس که از تان يک خواهش کنم ؟- 
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  : گفتم

  !چرا نی جان پدر بگو -

پدر اگه اجازه تان باشه امسال برای سالگريم ، چند نفر از همصنفی ها و  - 

  . دوست های خوده ميخايم ، که دعوت کنم

بلکه هر وخت دگه هم که خاسبر  -   ، تنها ده سالگره نی   ، چرا نی جان پدر 

ی ها و دوست هایته دعوت 
کبی . به ياد داشته باش که افغانها  ميتانی همصنفی

ی  ی و مهمانه عزيز خدا ميدانسنر   ... ده دنيا ده مهمانوازی شهرت داشنر

 ام شد فهميدم ، که به صيغه ماصی صحبت ميکنم ... وقبر گپ هایم تم

+ 

 

ه جنور  نی آسما ۵ه  برگرفته از شمار   ۱۹۹۸سال   ی، منتشر
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   تو نییک میکن و ... 

.    . صبح که با آن کار کردم ، درست و رسحال بود   کمپيوترم ناگهانی خراب شد 

ند . ساعبر کوشيدم تا خودم نقص را پيدا  افتاد کار  ظهر موشواره و چاپگر از  

شد  نه  اما   ، دانشمند    کنم  توانا  انجينن   دوستم  به  ناچار   . 
 
رشته در  که 

تيلیفون کردم برنامه  خوانده  درس  طريق    ريزی کمپيوتر  از  تا  اول کوشيد   .

. گفت که اگر خواسته باشم ميتواند نزدم بيايد    اما نه شد تیلیفون کومکم کند،  

عذر و زارنی که بود اجازه  . دستم را روی گویسر گذاشتم و به هر   و کومکم کند 

 .  مادر اوالدها را گرفتم 

برنامه  شايد  بود  م که گمان کرده  انجينن  نزدم خراب  دوست  از  مربوطه  های 

از طريق کدام دسکت داخل کمپيوتر شده  شده و يا هم کدام ويروس کمپيوتری  

کرد و آخر  نی که آورده بود نخست ويروس را جستجو  برنامه . به واسطه    است

 موشواره و چاپگر را دوباره نصب کرد 
 
اما، متأسفانه گونی    کار هم برنامه . و 

ی نه توانست کاری بکند ،  خرانی جدنی رخ داده بود    . که دوست کمپيوتردانم نن 

ده خود وعده داده  . او به خواهرخوان  مادر اوالدها سخت نگران و ناراحت بود 

ش را در کمپيوتر خواهم نوشت و چاپ  بود که من کارت دعوت   عرویس دخنر

ی امشب انجام ميشد ، تا مادر اوالدها برابر به وعده،    خواهم کرد  . کار بايد همن 

د   خواهر خوانده اش بنی
 
  . فردا آن را به خانه

تا کمپيوتر هر  بود  چ  زودتر درست  با آن که مادر اوالدها سخت عالقه مند 

م  د درمانده بود شود ؛ اما از اين که دوست انجينن  . ناتوانی دوستم    ، لذت مينی

 من هم ميشد موجب رسافگنده 
ی

توصيف ميکردم،  ، که هميش در غياب از او  یک

  . اما مادر اوالدها او را »جلمنی الفوک«، نام داده بود

نن  کمپيوتر بود تیلیفون  باالخره دوستم به يک دوست آلمانی خودش که انجي

آلمانها کار و بار و تفريــــح شب شنبه خود را  . او هم خالف عادت معمول  کرد 

،  آمدن بسازد . راستش اين که دوستم برای اين که او را وادار به  رها کرد و آمد 

افغانستان  در  اخن    
 
زلزله در  حيوانانر که  از  حمايت  برای  ميخواهيم  گفت 

. من اول تعجب کردم ، اما وقبر دوستم    کومک جلب کنيم،  ديده اند صدمه  
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داد  توضيح  را  فهميدم مساله  دوست    ،  بیل  طرفداران .  جمله  از  اش  آلمانی 

  -  و آنها را بيشنر از انسانها مستحق کومک ميداند   حمايت از حيوانات است 

ر ؛ و اما اگ  به این دلیل که مصيببر های انسانی از دست خود انسانها است

.  جنگ حيوانات به ناحق از دست انسانها صدمه و آزار ميبينند صلح باشد يا 

حيوانات   به حقوق  انسانها  وقت  هر  او  باور  ام گذاشتند به  حقوق  احنر به   ،

ام خواهند گذاشت ی دليل گوشخواری   همدگر هم احنر . جناب ايشان به همن 

  . گفته و گياهخوار شده استرا ترک  

ه ما گوشتخوارها درمانده شده بوديم، ناگزير به اين گياهخوار به هر رو حال ک

، که  چنان پابند عقيده و مسلک خودش بود مراجعه کرديم و عجب اين که او 

افغانستان در  از شنيدن حرف دوستم در مورد حیوانات مصدوم  ، يک  پس 

لحظه هم تأخن  را روا نه دانست و آمد تا با ما در جلب کومک به حيوانات  

  . مصدوم کومک کند 

متأسفانه آقای حيواندوست هم با وجود همه علم کمپيوتری اش و همه تپ  

. خالصه    توانست نقص کمپيوتر را پيدا کند و تالش و اخالص و نيت نيک نه  

برای رعايت  قروت پخت و حتا  وقت نان شب شد و مادر اوالدها ناگزيرکچری 

و کوف قورمه  آورن  از   ، باب  آقای حيواندوست  و گوشت  -دست شستته 

  .گرچ  در يخچال خوراک های گوشبر تيار و آماده بودند 

ی کوشش دسته جمع ادامه يافت . مادر اوالدها نذر مشکل   پس از نان شب نن 

با چای آورد و مرا مجبور ساخت تا مفهوم  نخود بود  کشا را که همانا کشمش 

به عنوان  با حوصله شنيد و    هم آن را   آن را توضيح کنم و آقای حيواندوست

اوالدها تکان داد . هنوز در بحث نذرها بوديم    تفاهم رسی هم به طرف مادر 

 مامای  
 
از خانه خود برگشت و وقبر قضيه خراب شدن کمپيوتر را  که پشم 

درانی او که در ديده. من از اين    ، اجازه خواست تا او هم کوشیسر بکند شنيد 

افغا انجينن   يک  آلمانی  برابر  متخصص  و  انجينن   يک  آن  از  مهمنر  و  نی 

چنان بر افروخته شدم که آقای حيواندوست با آن که معنا ، ميخواست بکند 

کوشش در حفظ  حرف های رد و بدل شده را نه فهميده بود ، ویل با وجود  

. دوستم که اين حالت را ديد بهنر دانست مساله   خونشدی مثل لبلبو رسخ شد 

تا سووتفاهیم پيش نه شود. عجب آن که انجينن  آلمانی از اين  گويد را به او ب
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بلند شد و از     کمپيوترجسارت پشم بسيار خوش گردید و از چویک چرخدار  

د  . پشم وقبر که ديد برنامه نقض    پشم دعوت کرد تا کار ترميم را به دست بگن 

ی رفت و در پش نه دارد از   ت کمپيوتر دستک  جای برخاست و به طرف دگر من 

 ...!سیمای راصی گفت: يافتم  زد و با

. وقبر که کيبلها را جا به    اتصایل موشواره با کمپوتر خطا خورده بود بیل کیبل  

  . جا کرد در يک لحظه نقص برطرف شد 

 ساده نی به فکر شان نه رسيده بود ، پيش  
ی ی چن  هر دو انجينن  از اين که چنن 

  .خود نیاوردندروی   بهخود خجالت بودند ، اما  

. آقای حيواندوست    به خصوص آقای حيواندوست پشم را زياد تشويق کرد 

کمپيوتر داشت ، مساله جلب کومک به حيوانات با وجود خجالبر که به خاطر  

زبان   به  پيام  و يک  نه کرد  فراموش  را  زلزله  در  و  مصدوم  انگليیس   ، آلمانی 

ی  نت به تمام دنيا    فرانسه نی نوشت و گفت که همن  پيام را از راه اننر امشب 

 حيواندوستان  کرد  مخابره خواهد  
 
اتحاديه از طريق  داد که  اطمينان  به ما  و 

 جلب و ارسال کومک  شهر ما که عضو هيات مديره آن است در کار 
ی

هماهنگ

. او برای اطمينان بيشنر ما تأکيد کرد    به حيوانات مصدوم اقدام خواهد کرد 

تمام   و  که  برسد  مستحق  حيوانات  به  تا کومک  شد  خواهد  تجاويز گرفته 

د     . توسط انسانها مورد سوواستفاده قرار نه گن 

به   آينده  برای کومکهای  تا  پيشنهاد کرد  است  شناس  موقع  آدم  رفيقم که 

شود  ساخته  اتحاديه  يک  افغانستان  این  .    حيوانات  از  حيواندوست  آقای 

ی ديد پيشدسبر  پيشنهاد بسيار خوش شد و م ادر اوالدها که وضيعت را چنن 

کرد و به طور ماهرانه نی خودش را به حيث ريس اتحاديه و آقای حيواندوست  

وضع   از  حيواندوست که  آقای   . پيشنهاد کرد  معاون  حيث  به  در را  زنان 

افغانستان خوب با خنی بود، گفت که اتحاديه نی که رياستش را يک زن افغان  

. دوستم    طرف توجه محافل ذيعالقه قرار خواهد گرفتار  داشته باشد بسي

رفته از دستش  رياست  دانست چویک  او  که  تا  من خواست  از  به حيث  ،  را 

مسوول امور مایل اتحاديه پيشنهاد کنم ؛ اما مادر اوالدها باز هم پيشدسبر کرد  
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مورد  که    خوانده  خود را در ُپستهای مهم پيشنهاد کرد و چند خواهر و خواهر 

  . تایيد آقای حيواندوست واقع شد

دارد  خصوص  به  استعداد  جلب کومک  در  اوالدها که  احساسات مادر  از   ،

 آقای حيواندوست بسيار  
 
امور رسیم و  حيواندوستانه از  تقدير کرد و عالوه 

تا او وعده گرفت  از  روز   اجتماع  يک   
 
هفته پس  این  در حل     از  را  ما  پش 

ی ساينس هم کومک کند  مشکالت زبان آلمانی   .   و مضامن 

که از آن روز سه     گرفتم، مگر حالمن در اول این گپ ها را چندان جدی نه

  . اند مادر اوالدها تحقق يافته سال گذشته، همه خواب و خيالهای  

پوشش   زير  اول  در  افغانستان که  در  مصدوم  حيوانات  از  حمايت   
 
اتحاديه

 مستقل است ، فعاليت  اتحاديه حيواندوستان شهر ما  
 
ميکرد ، حاال اتحاديه

که همشم ریاستش را بر عهده دارد . همشم و خواهرخوانده های همکارش  

اتحاديه کورسهای زبان آلمانی ، کمپيوتر و انسجام کومکهای حيواندوستانه  در  

. در پيشاور و کويته و چند    شهر ما خواندند را به کومک اتحاديه حيواندوستان  

شاخه  جای همسايه  و کشورهای  افغانستان  داخل  در  اتحاديه  دیگر  های 

( به کومک اعضای خانواده  اکحما کومک به حيوانات مصدوم در افغانستان )

ی کردند    و خويشاوندان همشم فعال شده و آنان هم کورسهانی مربوطه را سن 

استو    . کار  »چوک«  بسيار  حال  »اکحما«  نفر    بار  چند  و  همشم  از . 

خواهرخونده هايش در اين جا و هم چند نفر از خاهران و برادران و اقاربش در  

ندپاکستان به عنوان کارمندان حرفه نی     . معاش ميگن 

به   بار  چند  محل  در  وضع   
 
مطالعه برای  همکارانش  و  حيواندوست  آقای 

مصاحبه   طريق  از  و  سفر کردند  و  پاکستان  اسناد  هم  و  افغان  مهاجران  با 

 مهانی که همکاران »اکحما« در آن جا برای  فل
 
شان نشان دادند ، به مطالعه

پرداختند و راپورهانی تهيه کردند و در برگشت با رسانه های اروپانی  وضعیت  

  . مصاحبه هانی کردند

هم چند بار دعوت شد تا در سفرها همکاران آلمانی را همرایه کند ،     همشم
او   پنااما  توضيح داليل  از  هنده با  با وجود شناخبر که  این که   خود و هم 

ی
یک
ی خارچی  دارد،    مسايل ، مشکالت و امکانات محیل افغانها بيشنر گپ متخصصن 
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به امريکا و  ، از خن  همچو سفرها گذشت . و اما هر وقت که سفر  را ميشنوند 
.   کشورهای اروپانی پيش بيايد همشم يا ريیس هيات است و يا هم عضو آن

دليل قوی در دست دارد و ميگوید که مسايل و مشکالت محیل  رای این کار  او ب
دیگر   هر کس  از  بهنر  ميتواند  و  ميشناسد  خوب  افغانستان  را  حيوانات  از 

 کند نماينده 
ی

  . یک

 مطالعات و تحقيقات خود را در مورد وضع حيوانات  
 
آقای حيواندوست نتيجه

که فروش بسيار خوب داشت    چاپ کرد و  در افغانستان به شکل کتاب نوشته  
ی کار و   و سبب شهرت زیاد وی شد  فعاليت آقای حيواندوست  . از برکت همن 

اول به ریاست اتحاديه حيواندوستان شهر ما رسید و وقبر که شهرت جهانی  
.   را به رياست فدراسيون جهانی حيواندوستان انتخاب کردند کسب کرد ، او  

همشم   پيشنهاد  به  حيوانات    در حاال  به  معاونت کومک  فدراسيون  ی  همن 
ين شخصيت برای  که پيشنهاد    جنوب تأسيس خواهد شد  کننده خود را بهنر

ی زبان   ی منظور شب و روز مرصوف ياد گرفنر انگليیس  این مقام ميداند و به همن 
  . است

يافته تنی همشم دسته  برای  حاال گرچ   زیاد است که  اما مرصوفیش چنان   ،
. اگر او در خانه باشد من کوشش ميکنم    بسيار کم دارد نق« وقت  ر و نق»غرغ

ی بگويم،  . در اول ها که يگان وقت به    کم گپ بزنم  خود اجازه ميدادم تا يگان چن 
 به عصبانيت ميگفت   همشم

ی
از .    : »بيچاريش تو هم خوده سياستمدار ميگ

 خودتان خن  ديدین ، نی مردم اف
غانستان و نی هم حيوانات  ای سياست شما نی
 هر مصيببر که اس از دست هیم سياستمدار ها اس . امروز    معصوم و بيچاره 

ی سياست شغل کثيف اس    «... . راس اس که گفنر

. اول که اين جا آمديم    فکر که ميکنم گپ همشم چندان هم نی مورد نیست

 من  پناهنده وقت مصاحبه برای  چون من خود را سياستمدار ميدانستم در  
ی

یک
. هم من و هم وکیل    گپ زدم و اوالدها و مادر شان گپ های مرا تاييد کردند 

ی بودیم که      -ما مطمن 
 
که     قبول خواهیم شد؛ و اما، يک ماه نه گذشته بود  حتما

. امسال رس سال از کوشش    در محکمه رسيد و کار ما به دعوا     جـواب رد گرفتیم 

 ما جلسه کند . همشم پيش از  همشم محکمه مجبور شد روی ق
 
پيش مرا  ضیه

نی برای قضات     از گپ زدن در جریان محاکمه منع کرد . در جریان محاکمه
باره  وضع    برای وکيلوقت گپ زدن ماند و نی   ؛ زیرا همشم چنان نطفر در 

که اعضای هیات قضاییه نزديک بود گریه    افغانستان و اثرش بر حيوانات کرد 
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ی رسنوشبر نجات يافتيم نتیکنند .   و به حیث پناهنده  سیایس    جه این که از نی
از   پذیرفته شدیم . همچنان  آلمان  به حیث شهروند  و چند هفته پسنر هم 

صاحب معاش بلند شد و دیگر نیازی به سوسیال نه  » همشم  برکت »اکحما 
ی موتر   بار    يکترس نه داريم . سال  داریم . حال دیگر از کیس به خاطر داشنر

سالیانه تفريــــح  برای  يکماه  يا  روز  بيست  برای  اورالب  - هم  را  آن  آلمانها  که 
ويم   -ميگویند تايپسبر و کارهای دیگری که از طرف . من هم از کار    به خارج من 

. هفته يک بار هم بر   الزحمه خوب دریافت میکنم اتحاديه برایم میدهند حق 

«  آلمانيها   افغانی ايکولوژيک  ی  ی ی يک    ميدهمدرس »آشن  باره نوشنر این  . در 

وع کرده ام    . چوک است . خالصه این کار و بار ما   کتاب را هم رسر

، ما را فاميل فيمينيست و حيواندوست و طبيعت پرور ميدانند   دوستان آلمانی
با وطنداران خود ما است که از روی تعصب و حسادت گپ   . يگانه جنجال ما  

ما ره »پاي پچلک«  کس شان کوشش ميکنند تا    های رنگارنگ میگویند و يگان
الحمدهللا  اما،  ؛  بزنند  ی  زمن  به  و  همفکران  شهرت   داده  پيش  را  ما  نيک 

  . پرور ما کیس خراب کرده نه ميتواند و طبيعتفمينيست، حيواندوست  

و  مطالعات  ميشود  مربوط  مصدوم  حيوانات  برای  به کومک  جانی که  تا 
  ، دارند  ادامه  درست کومک  تحقيقات  راه  در تا  حيوانات  حقوق  ی  تأمن  و 
ی   افغانستان کشف شود  بن   فعیل »اکحما« و دوستان 

 
الملیلی اش  . در مرحله

ين منبع مصيبت تشخيص استعمال    عليه حيوانات را بزرگنر
ی

سالحهای جنگ
آزاد و   از همه حکومت ها و مردم جهان  ی داده و  بن  تقاضا  سازمانهای  الملیل 

  کرده اند تا ز 
ی

 که طرفهای درگن  در افغانستان منع استعال سالحهای جنگ
مانی

کنند، از فرستادن هر گونه کومک به شمول  حيوانات را قبول و عمیل نهعليه 
ی نمایند کومک انساندوستانه به افغانستان   تقاضا این   . دليل عمده  جلوگن 

ی است که در کشف  انسانها  ، فروش و استعمال این سالحها برخالف  ، ساخنر
ين سهیم نه دارد، پس هيچکس حق نه دارد این سالحها   هيچ حيوانی کوچکنر

د  ی . همه    را عليه حيوانات به کار بنی الملیلی  کوشش های »اکحما« و دوستان بن 
این   اگر  اند که  نظر  این  بر  ی  متمرکز است و متخصصن  اش روی هیم شعار 

 .  حل خواهد شد  در صد مشکل حيوانات افغانستان ۹۵شعار عمیل شود  

 *** 

ه مارچ سال   نی آسما ۶ برگرفته از شماره     ۱۹۹۸، منتشر
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   آشنان  

، چهارشانه،  آدم قد بلند   -  در يک عرویس با هموطن بسيار جالبی آشنا شدم 

بر چشم  خوشقيافه  ،  ، سفيد چهره اندامخوش  نمره  و خوشپوش که عينک 

ميکشيد  پيپ  دم  به  دم  و  در    داشت   .  ، ميشد  معلوم  اول  نظر  آدم همان 

را    کتابخوان است  اصليش  نام  بسيار خاص  دليل  به يک  متأسفانه  اما  و   ...

بنویسمنه »  -ميخواهم  مستعار  نام  با  را  معرفی  او  تان  برای  داکنر کامياب« 

  . ميکنم 

اک کننده گان محفل گونی از من خوشش آمد و رس صحبت را با  
از همه اشنر

از وقت آمدن ، تا ختم  .    شايد به این سبب که برایش آدم نو بودم   -من باز کرد

. گپ ما از روزهای خوش    شد محفل غن  من با هيچ کس دیگری همصحبت نه

افغانها شده    گذشته ما  چنان که عادت  و  وع شد  از عروسيهای وطبی رسر و 

  . باالخره به سياست رسيديم 

و بال گذشته که از همان گذشته ها  راستش از گنده بازی و حزب و مزب و بد  

با    ميامد خوشم نهاز سياست هم چندان   ی علت وقبر در صحبت  . به همن 

، ميدان را به او میگذارم  نه باشد ، اگر راه گريز  هموطبی گپ به سياست برسد 

اما،   این که گپ های  تا دل خود را سبک کند. و  برایم    داکنر کاميابراستش 

در .    . داکنر کامياب از دست »دشمنان« دل پرخون داشت   بسيار جالب بودند 

د و نه ميدانم چرا گپش باالخره رسید به داکنر شهاب . به  ی ی باب گپ من  همن 

ين این    داکنر کاميابنظر    نااليقنر
 
ينداکنر شهاب از جمله ين ، عياشنر ، ، شهوتراننر

ين ين و  ظالمنر ين ، جنايتکارترين ، پست فطرتنر . وقبر که    آدمها بود   جاسوسنر

خن  یگ معلمان مکتب  ، يادش به داکنر کامياب بديهای داکنر شهاب را قطار کرد 

 قهر ميشد ، دشنام را از نی    . این معلمما به يادم آمد 
وع  وقبر ی تربيه رسر ادب و نی

سيد و شاجور دشنامهایش خایل میشد، ميکرد و پس از قطار دراز به   آخر که من 

ی رذيل  ما مثل توپ    نوبت نی
 
سيد که با شنيدنش همه »هژداپن« از خنده  من 

کيديم و به این ترتیب دور جديد دشنام به طرف ما پرتاب ميشد و باالخره   مینر

«  گپ به »چپه کردن« و »قف  سيد و پس از آن  پانی دو سه نفر از شاگردها من 

سيد کوفت دل معلم ، ذوق شوچی ما و ساعت دریس به پايان     ... من 
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که گپ هايش بر من     که مرا در چرت و خيال غرق ديد، فکر کرد  داکنر کامياب

 شهاب را زير فن  يک  تأثن  کرده و در حایل که مثل  
لبلبو رسخ شده بود داکنر

ود از او  شاجور دشنام غليظ تر قرار داد . من که ديدم حريف آتیسر شده   من 

ميشناسد يا این که از مردم  پرسیدم که آیا خودش از نزديک داکنر شهاب را  

که خودش از نزديک و به    گفت  داکنر کامياب.    دیگر در باره اش شنيده است 

ميشناسد  را  او  معنا  ده    تمام  پوستشه  ی  »عن  خودش   
 
به گفته چرمگری  و 

.   . پرسیدمش که دفعه اول او را چ  وقت و در کجا ديده است   ميشناسه«

از همان وقت کودیک   از  داکگفت که  نر شهاب را ميشناسد و چند قصه هم 

ایهی های دوره خوردی و جوانيش را برایم  آلمان . باز پرسیدم که در    گفتبن 

. گفت که بیل در آلمان هم داکنر شهاب چند بار به خانه    هم او را ديده يا نی 

اش رفته و عذر و زاری کرده و حتا توبه نموده و خط بيبی کشيده ، که دیگر از  

گفت که او را پس از    داکنر کامياب خطا های گذشته رس نه خواهد زد .   وی آن 

، مگر پس از چندی دیده که »همو خرک است و همو  بخشيده   این عذر و توبه

 و مرداريش از پیش کرده  شده بل گنده نهدرک« و داکنر شهاب نی تنها اصالح  
ی

یک

روابط خود را با داکنر    ابداکنر کاميو این سبب شده تا    است .   هم زياتر شده 

د و قسم بخورد که دیگر هيچگایه حتا سالمش را هم وعليک   شهاب بیجی ُبنیُ

  . نه کند 

 
 
؛ ، ، بل کمپودر بوده این داکنر شهاب اصلن داکنر نيست کاميابداکنر به گفته

بسيار آن جا به يک ترتيب     و ازوقبر رفته به يک ملک خارچی  اما چون چند  

ی به دست آورده و حایل  . به عقيده    خود را داکنر ميگوید مشکوک سند داکنر

ی ساخته  جاسوس همان ملک  همصحبتم داکنر شهاب در بدل سند داکنر
ی

یک

  . حال هم برای همان ملک جاسویس ميکند شده و تا به  

داکنر  وقبر از همصحبتم پرسیدم که این داکنر شهاب عضو کدام حزب است  

گرفت که دشمن رسسخت مملکبر است که به گفته نام يک حزنی را   ميابکا

ی خود را گرفته است. وقبر در این مورد پرسیدم،   داکنر شهاب از آن جا ماسنر

ی گونه جاسوسها میخواهد     وی در جواب گفت از طريق همن  که آن کشور 
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رشماری  . همصحبتم ضمن ب  بشناسد و آن ها را بدنام بسازد دشمنان خود را  

حال سه چهار بار  بداخالقيهای بسيار این جاسوس از جمله گفت که او تا به  

ها و زنان بسياری را هم فريب داده و حتا چند نفر شان را   عرویس کرده و دخنر

است. خالصه این   افشاگری داشتند به طريق مرموز به قتل رسانیده که قصد  

ی در باره  داکنر شهاب  داکنر کاميابکه  هانی گفت که از شنيدنش موی جان  چن 

  ... آدم را راست ميسازد 

برایم   روی دلسوزی  از   ، ميدهم  هايش رس شور  به گپ  ديد  همصحبتم که 

تصادفی رو به رو شدم ، بايد احتياط جان خودم  گفت که اگر با داکنر شهاب  

وندان از نزدیکان، خویشا،  : از دادن آدرس و نمره تيلفونم خوددرای کنم را کنم

و دوستانم که در افغانستان و ملک های همسايه با افغانستان اند هيچ پيشش  

  . غن  آن خطر ترور ما را تهديد خواهد کردبرم ، در نام نه 

، از وی پرسیدم در مورد مشخصات چهره  گپ همصحبتم که به این جا رسيد 

  ... و اندام داکنر شهاب پرسیدم 

 آورد تا گونی به گوش نامحرم نه  همصحبتم در حایل که صدای خو 
ی د را پاین 

ی ترسیم کرد: يک آدم ميانه قد   شهاب را چنن 
، ، چاق رسد، با لحن پر ارسار داکنر

ی  ی و غن  ه ، چشمان کیم عن  که بر    دارای شکم بسيار کالن و برآمده ، پوست تن 
، ابروهای چسپيده ، بيبی شلغم  پوشاندن شان هميشه عينک سياه ميپوشد 

... و    کومه های گوشبر ، لبهای گردهد و از وسط کیم به طرف چپ کچ ،  مانن

که     را داردنی بعد از توصيف جزييات گفت که قواره يک قصاب و جالد حرفه
  ... وقبر آدم از دور ببيندش ميفهیم که با آدم خطرنایک رو به رو اسبر 

د که د   داکنر کامياب هنوز   ی ست کیس را روی شانه  در باره  داکنر شهاب گپ من 
سالم داکنر صاحب شهاب،  خود بيايم کیس گفت :»خود احساس کردم . تا به  

  «...، الحمدهللا که شما را باز میبینمچشمم روشن 

دوست و رفيق به جان برابرم داکنر مشفق است که سال های زیادی او    دیدم
و   بغل کیسر  هم  با  این که  از  پس  بودم.  دیده  نه  داکنر  روبویس  را   ، کرديم 

و در حایل که به طرف    هم صميمانه احوال پریس کرد   داکنر کامياببا     مشفق
برایش گفت من   ميکرد  »اشاره  و :  ين  اليقنر از  يگ  شهاب  صاحب  داکنر 
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های وطن و مرد صاحب   اخالق حميده و سجايای عایل و افغان فداکارترين داکنر
 «. ... وطندوست

آشنانی و دوسبر با مرا دارد  ه از سال های زیادی افتخار  گفت ک   کامياب  داکنر 
  ... و به ادامه اميل کلمات چربنر از داکنر مشفق را در موردم بر زبان آورد 

داکنر مشفق که پس از سالیان زياد همدگر را یافته بودیم ، هزار و يک گپ     با
ی داشتيم    ... برای گفنر

یس شد،     دیگر   يک لحظه که داکنر مشفق با يک دوست داکنر  مرصوف احوالن 
آقا شهاب که    کامياب  شن 

فرصت را غنيمت دانست و پرسید که آيا آن داکنر
. در پاسخ    دارد يا نی نی  صحبت کرده بود با ما کدام رابطه   در موردش با من

 داکنر کامياب.    نی نه داره و بيجی نه ميشناسمشگفتم که نی او با ما هيچ رابطه 
نه  با   خبیب   آدم  چنان  میدانست که  هم  پرسیدن  نی  راصی گفت که  چهره  

رابطه  هیچ  و  میتواند  آدم وطندوست  يک  با  يفنی  داشته    رسر من  مثل   ... و 
  ... باشد 

همشم  وقت  ی  همن  هایش     در  خوانده  خواهر  با  تر  طرف  آن  ی  من  چند  که 
م اوالدها را پ   مرصوف بود، پيدا شد و از امر فرمود تا ساعبر  .   يش خود بگن 

 چنان که میدانید مردم ما مع
ا
 هم دارند غن  از نام رسیم يک لقب خانه  مول

ی
؛  یک

آغا باشد صدا ميکنند اما، در خانه هم مرا به همان   داکنر  .    نام اصليم که شن 
آغا است باز پرسيد که آن  کامياب   آغا شهانی که  که فهميدم نامم شن   شن 

داکنر
برایش  اش را کرده بود   تمام شب بدگونی  باز   . یا خن  با من دارد و  ، رابطه نی 

  ... نه ميشناسماطمينان دادم که او را هيچ  

 شباهت نامها برخورد ارصار داشت که   داکنر کامياب
 
  -پس از این که به مساله

 
 
مورد چاره نی بیاندیشم . به نظر او بايد بر آن شخص همنام     بايد در این  حتما

م در  تغين   خود  را  خود  نام  تا  بسازم  مجبورش  و  بیندازم  راه  به  دعوا  حکمه 
  د... بده

ی حاصل کردم که   خانه که آمدم خود را در آيينه ی قدنما به دقت ديدم و يقن 
 شهانی    گينامه ام، بلنه تنها سابقه و زنده 

ی به آن داکنر رس و چهره و اندامم نن 
  ... هيچ شباهبر نه دارد  در موردش صحبت کرده بود  داکنر کامياب که 

***  



------------------------------------------------------------------------------  
 [ 65] صفحه                                                      «یکت ی ژورشت »طن  می جرا

 

ی يگ از افغانهای شهر ما دعوت بودم جمعهچند هفته پس در شب  
ی

. در آن   یک

. در رس و صورت و لباسش هيچ کیم و    جا با هموطن جالب دیگری برخوردم 

ها بهنر بود ... دم به  . نان خوردنش هم حتا نسبت به اروپانی   کمبودی نه بود 
:  ـبسيار لوکس دود ميکرد و نام و تخلصش هم بسيار روشنفکرانه بود دم سيگار  

 !... کاوه آريافر 

پس از رصف غذا ، این هموطن ما با کیس که پهلویش نشسته بود گرم قصه  
  . « بودداکنر کاميابشد . موضوع گپ شان »

وقبر فرصت برابر شد رس صحبت را با او باز کردم و به گونه نی غن  مستقییم 
  . نظرش را پرسیدم داکنر کاميابدر مورد  

پری داشت،   آريافر که گونی دل  راکاوه  ين   داکنر کامياب  يننااليقنر ، ، عياشنر
ين  ينشهوتراننر ظالمنر  ،  ، جنايتکارترين  آدم  ،  ين  جاسوسنر و  ين  فطرتنر پست 
  ...  معرفی کرد 

هانی 
ی داکنر شهاب  در مورد     بداکنر کاميا   را که  چ  درد رس بدهم تان همه چن 

  ... گفت   داکنر کامياب   هم در مورد خودگفته بود ، کاوه آريافر  

همصحبتم در     پرسیدم،   وقبر در مورد مشخصات چهره و اندام داکنر کامیاب
 آورد تا گونی به گوش نامحرم نه رسد، با لحن پر  

ی حایل که صدای خود را پاین 
ی    ارسار داکنر کامیاب را ، دارای شکم  ، چاق ترسیم کرد: يک آدم ميانه قد   چنن 

ی  ی و غن  ه ، چشمان کیم عن  پوشاندن  که بر    بسيار کالن و برآمده ، پوست تن 
، ابروهای چسپيده ، بيبی شلغم مانند و از  شان هميشه عينک سياه ميپوشد 
... و بعد از   کومه های گوشبر ، لبهای گردهوسط کیم به طرف چپ کچ ،  

که وقبر     را داردنی  زييات گفت که قواره  يک قصاب و جالد حرفه توصيف ج
  ... آدم از دور ببيندش ميفهمد که با آدم خطرنایک رو به رو است 

چند هفته پس تر در يک محفل دیگر از يک هموطن دیگر در مورد کاوه دادفر  
  بود شنيدم  گفته   داکنر کامياب  مورد  هم کیم و بیش هما گپ هانی را که او در  

ی از   و به این ترتيب با گذشت روزها، هفته ها، ماه ها و سال ها با شمار بیشنر
  ... هموطنان آشنا شدم
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آغا شهاب    شن 
ی نه باشد که کس دیگری غن  از خودم داکنر شاید نیاز به گفنر

ین   خود تان قسم که من داکنر کامیاب را پیش از آن  نام نه دارد ؛ اما، به رس شن 
  . نی هم همدیگر را دیده بودیمکه قصه اش را کردم هیچ نه میشناختم و    روزی

+ 

ه جوال نی آسما ۷ برگرفته از شماره    ۱۹۹۸سال  ی ، منتشر
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 عشق با چادری 

ی های چادری ميتوانست پيچ و تاب و لرزه  های دلفريب اندامش از پس چن 

د . تارکحتا دل آدمهای  ی قصدن با عشوهدنيا را هم بنی و کرشمه   او برای دلنی

پوش   چادری  زن   
 
آهسته و  ميده  با گامهای  را  خود  رفتار   . فت  من  برابر  راه 

ی نه رفته بوديم که  ساختم ی شاهد رفتارش باشم . چند منر ، تا لحظات بيشنر

به من   ایستاد و رو  تان مر کرده گفتزن  از خن   ه همرایه  : »حاچی صاحب 

از خانه   از روی مجبوريت  ؛ مه  ی ده خانه  کنن   . برآمديم که سودا بخرم  تنها 

منع   از خانه  ون  بن  ده  ی زن  تنها گشنر ی که  ميفامن  . شما خو  داريم  نه  مردانه 

  ...«شده

صدای زن چادری پوش مانند شکن و لرزه  اندامش زيبا و دلپذير بود . راستش  
: » ... با آن  دلم نه ميخواست نی بگويم . گفتم این که نه توانستم نی بگويم . 

وری دارم، اما،   «... ميتوانم خواهش تان را رد کنم نه   که کار بسيار رصی

فت و با هم صحبت ميکرديم . برایش گفتم که حاچی  حال زن پهلويم راه من 
، ه چهر   -يا نی مهم نیست   که اگر حج رفته امنيستم . و اما، او بر این عقيده بود  

دينداری  گفتار  آدم  نشان ميدهند که  تسبيحم  به خصوص ريش و  رفتار و   ،
  . استم

ها را چ  گونه پشت رس نهادیم . در راه از کار نه فهميدم که کوچه و پس کوچه
پرسید . برایش گفتم که در جرمبی پناهنده استم و برای چند روزی به  و بارم  

و کار و بار خانه و دارانی خود را رس به  وطن آمده ام تا خویشاوندانم را ببينم  
  ... راه کنم

شما خوشبخت  : » زن چادری پوش با همان آواز گوشنواز و دلنشينش گفت
ی که ده جرمبی پناهنده   پناهندهاستن  . ميگن روزگار  ی  اروپا بسيار استن  ها ده 

ی صاحب   خانه و موتر لوکس و  خوب اس ... ميگن حتا کسهانی که بيکار اسنر
ی ... ای گپ راس اس   « ؟معاش دبل و دپ و دربار اسنر

 ميکنم . خود را داکنر  برایش نه گفتم که بيکارم و از کومک سوسيال زنده 
ی

یک
 کالن شف رسويس جراچ استم . در  معرفی کردم و گفتم که در 

 
يک شفاخانه

 هانی گفتممورد زنده 
ی ند هم چن   کسانی که کومک سوسيال ميگن 

ی
  «...یک
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ی شده و    زن هم گفت که داکنر طب است و اما از چند وقت بيکار و خانه نشن 
بيايد به حيث داکنر کار پيدا کرده خواهد توانست و يا  پرسید که اگر به اروپا  

 طب بسيار سخت  
 
. برایش گفتم که کار پيدا کردن در رشته است و اما اگر  نی

سلک خود هم کار کار و طالع داشته باشد ممکن است در مآدم لياقت و پشت 
 ... پيدا کرده بتواند 

پيش به اميد پيدا کردن کار به پيشاور رفته بود ، مگر در     زن گفت که چندی
از هر شفاخانه و کلنيگ که   . زن که  نه تواسته است  يافته  مراجعه کرده کار 
ُپر داشت ، یک بقچه دشنام و لعنت عنوانی کشورهای خارچی  تمام دنيا دل 

 افغانها از دست خارچی فت که زنده نثار کرد و گ
ی

  ... ها تباه و برباد شدهیک

روسها، غربيها   با  در وقت جنگ  میگفت که  برای  زن  بودند  عربــها حارصی  و 

افغانهای مهاجر در ممالک همسايه بيحساب پول خرچ کنند و در آن زمان 

برآورده شده »د اما، حاال که مطلب شان  بود؛  نه  بيکار  داکنر مهاجر  ه  هيچ 

  . قصه« ی افغانها و افغانستان نيستند

اما فکرم چندان متوجه معنای     معلوم ميشد که زن به راسبر تعليم يافته است،

اب نشهگپهايش نه بود . صدايش در   آور گوشم مثل صدای موسيفر و گرم رسر

د   ...تخیالت خوش و لذتبخش  –بود و مرا به دنيای تخياالت مينی

را برابر با رسم رایج امروزی به عنوان مرد به فروشنده    زن سودا خريد و پولش 

پول خود را به من بدهد تا از آن پول  دادم. زن از همان اول ميخواست بکسک  

دازم ، اما من امتناع کردم و گفتم پساننر حساب خواهیم کرد   .سودا را بن 

ا مادر زن پس از ختم خرید خواهش کرد که او را تا خانه اش برسانم . گرچ  ب 

خوانده    خواهر  جان  فتانه   
 
خانه به  برویم  هم  با  تا  داشتم  وعده  اوالدها 

در    جانيش جانی  تاخن   میتوانست سبب  ناشناس  پوش  و همرایه زن چادری 

دريا زده و با زن ناشناس به سوی خانه اش به  ایفای این وعده شود، اما دل به 

  ... ! هرچ  بادا باد   گفتم پناه بر خدا ؛  –راه افتادم 

شايد به خاطر ريش ، دستار و تسبیحم بود که در شهر و بازار و راه پاسدارهای  

نه شدند . در حایل که در دنيای خيال مثل پرنده  دين و ناموس ، مزاحم ما  

  . ها را پشت رس گذاشتمپرواز ميکردم ، با زن گپ زده گپ زده کوچه  
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 ميکند . در جواب گفت که همرای  زنده در راه از زن پرسیدم که در خانه با یک  
ی

یک

 ميکند ، اما چند روز پيش برادرش مادرش را برای  مادر و بـرادر خود  
ی

زنده یک

  
 
 خاله

 
ود خانه  خود که در همسايهتداوی برده به پيشاور و حال شبانه من 

ی
یک

  ...شان است ، ویل روزها را ناگزیر تنهای تنها در خانه میگذراند

 خود نه میگذراند. جواب داد که  که چر پرسیدم  
 
 خاله

 
ا روزها را هم در خانه

روزها باید در خانه قالينبافی کند و همچنان مرغ ها را آب و دانه بدهد. در ادامه 
ی که يک دخنر جوان و مقبول ،  درددل کرد و گفت :» اينه بدبخبر ما ره ببينن 

بشينه و مرغداری و    يک داکنر طب بايد ده خانهداکنر اليق و فهميده و  يک  
 «... قالينبافی کنه

شا  راسبر رضای خدا دلم برایش سوخت و کوششیدم اميدوارش بسازم که ِان 
  ...کار خواهد کردهللا وضع بهنر خواهد شد و باز در مسلک خود  

افغان  آيا کدام   « پرسید:  میداد  بازتاب  را  خجالتش  و  م  رسر لحبی که  با  زن 
اجر افغانه ده اروپا که بخواهد با يک دخنر مقبول،  روشنفکر مهتحصيلکرده و  

  «... !ميشناسید؟ مهربان ، تحصيلکرده و روشنفکر افغان ازدواج کند  

   - گفتم: »چرا نی ؛  
 
 شما را    حتما

 
ميشناسم مگر باید فکر کنم تا شخص شایسته

  .« ... بیابم

حال نامش را  شاید بهنر باشد بگويم دخنر چادری پویسر که تا    - پوشزن چادری 
جوان و مجرد و زیبا و روز ها را  ميفهميدم که داکنر است و  اما  ؛  نه میدانستم

میکند ی  سن  خانه  در  بروم    -تنها  همرايش  لحظه  يک  تا  به خواهش کرد 
 
 
ی يک شوهر مناسب  خانه شان تا عکسها و آدرس خود را برایم بدهد تا در یافنر

 افغان در اروپا کومکش کنم .  

دادم که این کار بسيار پر مسووليت و سخت است و انسان بايد همش  توضيح  
عقايد، عادتها و رفتارش را بشناسد ، و باالخره هم سن  خود را ، افکار ،    آينده

  ...و سال و قد و قامتش را از نزدیک ببیند

، اما وقبر در وطن نه میتواند  دخنر گفت که این گپها بسيار خوب و ايديال اند 
 کند مثل  

ی
انسان زنده یک به    يک  تا  و  به يک کشور دیگر مهاجرت کند  تنهانی 

   ...چيستحداقل آزاديها و حقوق انسانی را داشته باشد چاره  
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ی   سخن دارز تر میشد همانقدر هم کنجکاوی ام بر ديدن و شناخنر
 
هر قدر رشته

فت . آدم موجود    زيادتر شده من 
در  عجيبی است . ميتوانم بگويم که  دخنر

نه کرده  اروپا با همه آزاديها و امکاناتش ، حتا يک بار هم به همشم خيانت  
ی که حتا صورتش را نه ديده بودم و رس تاپايش   بودم. و اما نه میدانم چرا دخنر

هوسهای دوران جوانی و مجردی  ، دلم را به سوی  زير چادری ُپت و پنهان بود 
  !؟ُبرد 

ُمخت 
ُ
ی حالت ز  حاکم بر شهر سبب احساس کمبودی  کاملن  شايد همن 

 
مردانه

در من شده بود؟!... شايد هم تقصن  عادت کنجکاوی ام بود و کوشش برای  
ی این که   او     خيالهايم در مورد چهره و اندامفهمیدن راز و رمز این دخنر و دانسنر

 ...!؟تا چ  اندازه به واقعيت نزديک است  

ه هر چ  که بود ی کم از کم یک بار    میخواستم   ه باشد،به هر رو ، عامل و انگن 

  . چادری ببينمدخنر چادری پوش را بدون  

 در برابر دروازه نی ایستاد و گفت: رسيديم
  ...دخنر

درواز باز شد و دخنر مرا به  بعد    دروازه را چند با تک تک کرد و يک لحظه

 بر رس د
ی

ی چادر بزریک  که درب را گشود نن 
ل دعوت کرد . زنی ی   .اشتدرون منی

پرسيدم .  در حایل که داخل حويیل ميشدم در مورد زنی که درب را گشوده بود  

 و زنجن  درب حويیل را  دخنر که هنوز چادری بر رس داشت
، در حایل که زلفی

اس :»گفتمیبست   ام  باشيد يک خواهر خوانده  داشته  نه  ، حایل  تشويش 

ی   «...همرايش آشنا ميشن 

ی اين گپ يک با فتانه    فریاد زد: »    و   ره چادری را از رس دور کرددخنر با گفنر

ين جان مه برنده شدم بيا     «! که شن  آغا ره بر تان آوردمجان، شن 

ين جان ، مثل آدم   خشک شدمگرفتهبرق با شنيدن نام فتانه و شن 
ی

  . یک

  .پساننر دانستم کیس که مرا به دام انداخته بود، خواهر کوچک فتانه است

قاه میخندید و نزديک بود از  اهر خوانده  مادر اوالدها در حایل که قاه خو فتانه 

:  به صدای بلند تکرار میکرد شدت انفجار خنده ضعف کند هر چند لحظه  

آغا هم مثل مردهای دگه س » ين جان ديدی که شن    «!شن 



------------------------------------------------------------------------------  
 [ 71] صفحه                                                      «یکت ی ژورشت »طن  می جرا

 

ين جان ميگفت  ، مادر اوالدا که فتانه از همان دوره  مکتب و فاکولته او را شن 

ی قهر    . عجيبی داشت، تعجب و خنده حالت  بن 

بیل مادر اوالدها از حسن اخالقم و از این که در جانی مثل اروپا یک بار هم  

  . فتانه بسیار گفته بوددست از پا خطا نه کرده ام به  

ط بسته بود که من هم رس از تمام     فتانه که دخنر شوچی بود با مادر اوالدها رسر

 ماجرا را   خونی و وفاداري
 
دلم خایل از هوا و هوس نیست . به هر صورت بقیه

 ...میدانیدخود تان  

گرچ  به مادر اوالدها گفتم که از روی انسانيت و با عزم کومک به يک انسان 

، اما خواهر فتانه که  کار را کرده ام و حتا يک ذره خيال بد در رس نه داشم این 

در حایل که لهجه و حتا لرزيدن    -و بود و یا شاید هم شوخنر از ا  - مثل خودش

 گپهای دوپــهلونی را که گفته بودم به رخم ميکشيد  
صدايم را تقليد ميکرد برچی

آغا جان:»و ميگفت ی  شن  ی و ، بهنر اس که راسته بگوين  اف کنن    «...اعنر

اگر دروغ میگفتم، احتمال داشت ، خواهر فتانه گپ های    –چاره نی نه داشتم  

اف کردم که  کمنر دو په  اعنر
ی

لونی را هم گه گفته بودم افشا کند . با رسافگنده یک

ه  مبهم   ی ی يک انگن  ی در اول واقعن تنها احساس کومک بود و سپس هم يک چن 

 ...کنجکاوی مفرط در کار بوده است ، و پساننر هم يک  مثل هوس 

  . به هر رو ، فتانه خوایه نه خوایه برنده شده بود

 شان مادر اوالدها روز را به خنده و شوچی  با آن که در  
 
 فتانه

 
وقت مهمانی خانه

ی کرد  ها و شايد هم ماهها بايد تاوان این اشتباه را ، اما میدانستم که هفتهسن 

دازم  . بن 

 شان مادر اوالدها زود 
 
 فتانه

 
وری را رسبه  پس از مهمانی خانه ، زود کارهای رصی

سيد مبادا باز ن  کدام زن  شايد ب  -سفر را بستراه کرد و بار  
ه خاطری که مينر

  . دار بروم چادری

+ 

 برگرفته از شماره  
 
ه اکتنی سال  نی آسما هشتم مجله  ۱۹۹۸، منتشر
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 کلینتونخند 

 اول 
 
  سفر به ارساييل -پرده

ی كه كنگره  امريكا برای »امپیچ« )عزل(   كلينتون بحث  در همان شب و روزهانی

ی   وع كرد ، او به ارساييل و فلسطن  ی حقیقت آشکار میسازد که را رسر رفت . همن 

نگاران  اما خنی  . قايل است  زيادی  اهميت  ميانه  ق   رسر
 
به حل مساله كلينتون 

له«  
َ
 مونيكا و امپيچمنت سووال پیچش  »ش

 
در ارساييل هم پیهم روی قضيه

تا   بود  آمده  ارساييل  به  او  . گونی  و  كردند  مونيكا  ي  باره  در  ها  پرسش  به 

  !امپیچمنت جواب بدهد ؟

مناسبات كلينتون و صدراعظم ارساييل در روي پرده دوستانه بود ، اما ميگویند  

  . پرده گفتندكه اصل گپ ها را در پشت  

 صلح ارساييل
 
ی كه عقل قارصم قد ميدهد در مساله ی كلينتون  -تا جانی   - فلسطن 

 
 
ی ميتوانم برای تان بگويم كه   در  مرد ميدان است . ویل   حتما مسايل مونيكانی

  ، نتنياهو هم يك مونيكا داشت   . از كلينتون دارد  مگر نتنياهو مهارت زيادتر 

 خود كه هم جوان است و هم زیبا عذر 
 
مه ی قضيه افشا شد از خانم محنر

وقبر

ی احزاب تندر خواست . عذر نتنياهو 
و  قبول شد ، انتخابات را از بركت بم پرانی

ی برد و از بركت ايتالف با احزاب تندرو  
ی فلسطيبی يت  مذهبی ی يهودي اكن  مذهبی

ی را به دست آورد . حال اگر خشكه مقدسها برایش راي اعتماد نه دادند  
پارلمانی

ی ارتباط نه دارد ، بل گپ  و سبب   سقوط حكومتش شدند با مسايل مونيكانی

  تجارت هاي سيایسی است و بس . 

 دوم 
 
   فلسطير   سفر به - پرده

.آخر    نه كرد  ی 
امپیچمنبر و  ی  مونيكانی سوالهاي  از كلينتون كیسی  ی  فلسطن  در 

ی رييس جمهور امريكا   ی رييس  كلينتون اولن  ی سفر ميكرد و اولن  بود كه به فلسطن 

ی صحبت مينمود . به   نظر من  جمهور امريكا بود كه در برابر پارلمان فلسطن 

ی صحبت در پارلمان ف  اوج سفر همن 
 
ی بود . در جلسه عالوه از نقطه لسطن 

ی  ی و هم  اعضاي شوراي فلسطن  ی فلسطن  ي سيایسی ، نظامی و مذهبی تمام رهنی
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اك   ی اشنر
يت  چنان شخصيتهاي اجتماعی و اقتصادي فلسطيبی كرده بودند . اكن 

ی . چند مرد هم با لباسهاي   ه رنگ رسیمی تيپ اروپانی مطلق شان با لباسهاي تن 

ی مسلمان و عيسوي هم با میلی ، چند زن هم با حجاب  ان مذهبی اسالمی ، رهنی

يارس عرفات با لباس شبه  لباسهاي عنعنه نی خود شان حضور داشتند. و اما  

هیات   . داشت  جلسه حضور  در  ی خودش 
ی

هميشه یک ی 
ی

پلنگ چهلتار  و  نظامی 

ی هم لباس رسیمی پوشيده   بود و يك عضو يهودي هیات شپوي سياه  امريكانی

ی را كه يهوديان مذ
ی

ی ميپوشند بر رس داشترنگ   .هبی

عرفات كه دل پری دارد، مثل هميشه نطق مفصیل داشت . در بخش تشكرات   
ی و خالصه  از كلينتون ، از امريكا ، از اروپا ،    ، از براداران عرنی

ی از روسيه ، از چن 
ی از تمام دنيا تشكر كرد؛ و اما چون مرد جهانديده و   سياستمدار است از  تقرينی

ی هیچ نام نه برد و از نابرادر نتنياهو هم نی  برادر صدام  
ی و برادر قذافی حسن 

دند تشكر كرد و نی هم   ی ی . حضار هم دم به دم برایش كف من   . مستقيم بدگونی

برایش   هم  تاالر  و  شده گفت  حساب  هاي  حرف  خود  نطق  در  كلينتون 
ی    . حساب كف زد  نی

  ... كلينتون : ما و فلسطیبی ها در گذشته دشمن بوديم

  . االر : كف زدنهاي ممتدت

  ... كلينتون : ما و فلسطیبی ها حاال دوست ميشويم

  . تاالر : كف زدنهاي ممتد

ی نه داشتند كلينتون :   ها ميدان هوانی
  ... در گذشته فلسطیبی

  . تاالر : كف زدنها ممتد

ی غزه فعال شده و طوري كه خنی شدم فارمهاي زياد   كلينتون : حاال ميدان هوانی
 گل در غزه ايجاد  

 
ی هميشه به دنيا گل صادر تربيه گرديده و اميدوارم فلسطن 
  ... كند

  . تاالر : كف زدنهاي ممتد
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تلويزيون   ی هاي  از گایه كمره هاي خود را سوی خانم    CNNكمره من  كه هر 
ی كلينتون از گل و بلبل صحبت كرد براي  سوره عرفات متوجه ميساختند  

، وقبر
عادي كم   ... ره را روي او متمركز كردندمدت غن 

مثل   او  از  ميخواست  عرفات  به گمانم   ، ی صحبت كلينتون خالص شد 
وقبر

ی برادرها و رفقاي صميیمی  
ی ، كومه ها ، چشمها ،  بعضی

استقبال كند و پيشانی
ی ، زنخ و شانه هاي كلينتون را ببوسد . و اما گویا 

مشاورين كلينتون پيش از بيبی
ته بودند و كلينتون چنان با عرفات دست داد ، كه عرفات  پيش او را متوجه ساخ

نه تواند پالن خود را عمیلی بسازد . نتيجه اين كه عرفات ناچار دست كلينتون  
این گونه   تا به  بيان  را روي قلب خود گذاشت  ی خود را برایش  آرزوهاي قلبی

  . كند

سید ، مگر لبخند  مليج بر لب    خانم هلري كلينتون گرچه بسيار پن  به نظر من 

ين برای   د و يگان دفعه هم با  داشت و همرا با حارصی ی م خود كف من  شوهر محنر

و لباس بسيار چلیسی جان مرصوف ميشد . هلري جان و چلیسی جان پتلون  

بان هاي مسلمان خود را رعايت   ی بسته پوشيده بودند تا به گمانم احساسات من 

ی ژوپ كو كنند. در عوض سوره 
تاه پوشيده بود و پا روی  جان عرفات يك ميبی

ی و جذابيتش  پا انداخته و مثل گل گالب تر و تازه و خشبو و   شگفته همه زيبانی

ی هم حق اين   آشكار بود و از حق نه گذريم كمره مينهاي خوش ذوق امريكانی

  . لطفش را ادا كردند

بر   باشند كه  شده  متوجه  ها  ی  امريكانی تمام  بايد  عرفات  جان  ديدن سوره  با 

ی  خالف  
نه خواهد  پيشبيبی برخورد فرهنگها  آينده جهان  ، جهان  هيتنگنتون 

 فرهنگها خواهد بود ... البته  
 
عرض كنم كه سوره جان از  بود، بل جهان مبادله

ی است و سالهاي زيادی در  
يك خانواده  ثروتمند عيسوي مذهب هاي فلسطيبی

ما چنان به نظر  تحصيل كرده و از فرهنگ فرانسه سن  بهره برده ... و اپاريس 

ی  
سد كه این زن جوان ، جذاب و خواستبی نتوانسته عرفات را دوباره جوان  من 

معلوم ميشود كه در -بسازد . برخالف دست و دهان عرفات سخت ميلرزيد

ي زودرس گريبانش  ماههاي   ی کرده و پن  ی را سن 
ی هاي سخبر

اخن  عرفات مريضی

  . را گرفته است 
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هر دو    -ميكنم مشكل سوره جان و كلينتون يك نوع باشدراستش این كه فكر  

ی    –همش پن  . و اما سوره خوشبخت است  جوان و رسحال و هر دو داراي  
فر رسر

راديو   و  اخبار  به  را  ی خصوصی 
ی

زنده یک مسايل  دارند  نه  تلويزيون ها عادت  و 

 بكشانند ... 

 سوم  
 
ك   -پرده  موفقيت مشنر

عرق    هنوز  ی  فلسطن  سفر  از  باز پس  بود كه  شده  نه  خشك  پاي كلينتون 

ی ملل متحد با   مقامات عراق خراب شد و از طرف  مناسبات باتلر و گروه مفتشن 

ی گردید .   كلينتون دیگر تاريــــخ ايمپیچ كردن كلينتون در مجلس نماينده گان تعين 

ی و انگليیسی سه شب   امر بمباران عراق را داد و كشيتيها و طياره هاي امريكانی

 بسيار جالب بود   اق را بمباران كردند تمام عر 
 
ات    CNN. صحنه بايد پرده  نشر

را   عراق  به  مربوط  اخبار  و  تصاوير  تا  ميکرد  نيم  را  و  خود  اخبار  با  همزمان 

گزارشات ايمپیچ پريزدنت كلينتون در مجلس نماينده گان كنگره  امريكا پخش  

  . كند

م جمهوریخواه!  دموكراتها هر قدر داد و فرياد كردند كه ها ی نماینده گان محنر

ی   و همن  است  امريكا  متحده   اياالت  مسلح  قواي  لحظه كلينتون رسقومندان 

قواي مسلح امريكا مرصوف لت كردن عراق صدامی است و اين وقت و اين  

  
 
مساله برریسی   

 
اما طريقه  ... نيست  درست  پريزدنت  كردن  ايمپیچ 

  فغان دموكراتها را نه كردند،  جمهوريخواهان نی تنها هیچ پرواي داد و  
ا
بل اصل

ی   ابراز شك كردند كه مبادا كلينتون لت كردن عراق صدامی را برای پس انداخنر

راه   به  امپیچمنت  خود  پالن  دفاع كه  وزير  اين كه  تا   ، باشد  نیانداخته 

ی و مردمان عاقل دیگر همچنان .  جمهوريخواه است توضيح داد و لوي درستن 

ی كرد و  نتيجه اين كه م
جلس نماينده گان از عمليات قواي امريكا ابراز پشتیبانی

ايمپیچ كردن    كلينتون  هم در مورد 
 
پريزدنت كلينتون راي مثبت داد و دوسيه

  . برای محاكمه به مجلس سنا فرستاده شد

اض كرد و به نوع به قواي مسلح خود امر   روسيه عليه حمله بر عراق اعنر

ی  ين آماده  آماده باش داد . البته ا باش برای دفاع از عراق نه بود . هدف ايلسن 

اخطار بدهد  اين بود كه بگويد هنوز زنده و به هوش است و به پارلمان روسيه  
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كه مثل كنگره  امريكا به فكر امپیچمنت ممپیچمنت نیافتد در غن  آن باز هم  

ی خواهد    ! بود و پارلمان روسيهتانك و توپ ايلسن 

 عمليات را اعالم پس از سه شب بمبا
 
پايان موفقانه ران ، امريكا و انگليس ، 

ی شده   ی هم  كردند و گفتند به تمام اهداف تعين  دست يافته اند . صدام حسن 

وز شده است و اعراب و   اعالم كرد كه عراق در مقابله با انگليس و امريكا پن 

  - حق دارداسالم از خواب بيدار شده اند . فكر ميكنم او هم يك اندازه  جهان  

مردم بغداد و برصه سه شب تمام از صداي چون مردم عراق و به خصوص  

نه توانستند و انفجار بمها و راكتها و هم صداي دافع هواي عراق خواب كرده 

زنده    ات  نشر از  را  جنگ  هاي  صحنه  بودند  بيدار  كه  هم  نفر  ميليونها 

ی ، ديدند    . تلويزيونهاي خنی

ی   63پيش از حمله به عراق  در صد مردم امريكا اجراات كلينتون را مثبت ارزيانی

به عراق   از حمله  . پس  به  ميكردند  اوج    73اين رقم   
 
نقطه درصد رسيد كه 

  . حمايت از كلينتون را نشان ميدهد

ی روسيه حمله به عراق را ناكام خواند  او از هر پنج  -لوي درستن 
 
چون به گفته

خورد . به گمانم اگر از هر پنج راكت    به هدف نهراكت پرتاب شده يگی دقيق  

ی روسيه  ، چهار تا خطا ميكرد و يگی به هدف ميخورد در این صورت   لوي درستن 

ی ميكرد   . عمليات نظامی را مثبت تر ارزيانی

كنت ستار هم كه چهار سال پيش پشت خانواده  كلينتون را گرفت و كار را از  

وع  موضوع معامالت امالك ايالت   كرد و رس تا پاي كار و پرداختهاي  اركنساس رسر

ي نه يافت ، باالخره به   ی ی خانم كلينتون را تفتيش نمود و چن 
هدف خود  ماليانر

 وايتواتر  
 
ی آبرو كردن كلينتون دموكرات بود رسيد . اما نی در معامله ی آب و نی كه نی

وع" كلينتون . اول خانم پاوال جونز بر كلينتون  ، بل در    "نامشر
 
ماجرای رابطه

ی گورنر اركنساس  
بوده ميخواسته به يك طريق مخصوص از  دعوا كرد كه وقبر

 مونيكا افشا شد و گپ نزديك به
 
ی كند . پس از او قضيه امپیچمنت  او كامجونی

  . رسيد

ر شم  پاوال جونز ، كه معلوم ميشود در كار رسمايه گذاري و تجارت و نفع و رصی

ی   ی دارد با گرفنر ی  دالر از كلينت  750000خونی
ون ، از دعوا دست برداشت و بيبی
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خوش و خوشبخت همراه  خود را جراچی پالستيگی كرد تا مقبولنر شود او اکنون  

ی دارد . فكر ميكنم اين كه كلينتون امپیچ شود يا نه  
ی

مش زنده یک با شوهر محنر

هیچ مساله و رویداد سيایسی دیگر در امريكا برای پاوال خانم به مراد  شود و  

ی ن
  ... ه داردرسيده ارزیسر

و اما مونيكا ، كه دخنر با تربيه تر است يك كلمه گپ بد در مورد كلينتون نه  

ي خواست ،  ی  هم از او چن 
كت مود به دستمزد گزاف او  گفت و نی مگر يك رسر

كه  جان  مونيكا  و  كرده  استخدام  لباس  نمايش  برای  مانكن  حيث  به  را 

ن خود است تا به حيث  مشهورترين خانم دنيا شده حال مشغول كم كردن وز 

اك كنديك مانكن خوش اندام در نمايشات    . اشنر

در اين میان وضع رسانه هاي گرویهی امريكا و به خصوص تلويزيون ها بسيار 

نی    -مورد اين مساله بر امريكا میخنددجالب است . اينها ميگویند كه دنيا در  

ميشود ، اما  ا كلينتون  به خاطر كاري كه كلينتون كرده ، بل به خاطر كاري كه ب

ات شان را میسازد . تلويزيونهاي   باز هم شب و روز اين مساله بخش بزرگ نشر

ي دنيا و تا   ندخنی در اصل   -يك اندازه هم تلويزيونهاي دیگر از ماجرا فايده مينی

ی گونه   . همن   اخالق 
دارد، نی ی كننده  تعين  نقش  افشاگريــها و ماجراها و  پول 

 اگر بگويند    جنگها و جنجالها كه 
ا
ی خنی و گزارش تهيه كنند ؟! مثل نه باشند از چ 

رييس جمهور امريكا معشوقه نه دارد ، دروغ نه ميگوید ، با همش خود جنجال  

نه دارد ، كشورهاي خورد و كالن ، زورآور  نه دارد ، رس صلح و جنگ با كیسی را  

به يك چشم ميبيند ، صبح   فته و پسمانده را  اوالد آدم  مثل  و كمزور و پيشر

ی اشتباه تا شام كار ميكند و شام یکه   ود رس كار و يك نفس و نی بيدار شده و من 

ی را مرتكب  راست پيش زن و اوالد   خود برمیگردد و در عمر هیچ گناه و خطانی

حكما خردمند  نه شده و مثل کودکان معصوم و مانند دانشمدان فهمیده و مثل  

ی گپ هانی نه خنی خواهند بود و نه هم كیسی آنها    و مثل خر ُپر كار است ، چنن 

 باور خواهد کرد .    را خواهد شنيد و نه هم 

 آخر  
 
 «»چپه گرمك -صحنه

ی اکنون    و اما به گمانم ايمپیچ كردن كلينتون هم كار آسان نه خواهد بود . همن 

  - كنگره  امريكا و سياسيون دیگر از اعضاي    -يك تومار دراز نام اشخاص مهم
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وع   وع داشته و يا كارهاي نا مشر كرده  آماده شده که هر كدام شان روابط نا مشر

  . اند

باب ستيفينگسون جمهوري ی 
قربانی ی  نماينده  اولن  منتخب مجلس  خواه رييس 

تا چند روز   بود  قرار  است كه  به علت  گان  اما  ؛  آغاز كند  را  آينده كار خود 

ی و رياكاريش در تاخت و تاز بر   وعش و دو رونی كلينتون افشاي روابط نا مشر

  . خودش مجبور به استعفا شد

ی مجلس نماينده گان
وع ريیس كمسيون حقوفر كه مرد    ميگویند كه روابط نا مشر

می شناخته ميشود هم كشف  
ی  محنر ی همن  شده است. کوتاه این كه اگر همه چن 

ی خواهد رسانید كه   « كار را به جانی
ی گونه پيش برود ، اين »پلته و چراغ گرفنر

ی به ميان بيايد  
ی

ند و رسوايهاي بزریک مدعی ها خود هم در چویکی متهم قرار بگن 

اي قدرت در امریکا سلب شود . به  سياسيون و ارگانهو اعتماد مردم از همه  

ی جرالد فورد )وارث 
ی دليل دو رييس جمهور اسبق يعبی نيكسون( و جيیمی همن 

كارتر یکجا پا به ميدان گذاشتند تا از طريق مصالحه و تفاهم از جنجالهاي تازه  

ي     . كنندجلوگن 

 پورنوگرافيك به نام هاستلر  
 
كرده    كه روي پیلی باي را سفيد   Hostlerيك مجله

وع  به همه كسانی كه همراه با اعضاي   كنگره و آدمهاي مهم امريكا روابط نا مشر

داشته اند پيشنهاد كرده تا در برابر يك ميليون دالر خاطرات خود را در اختيار 

اين مجله قرار بدهند . لري فيلينت مدير مسوول اين مجله ميگوید كه از زمان  

  . ر پيشنهاد دريافت كرده استاز دوهزااعالم جايزه تا حال بيش  

ند ند". در شهر هرآن چ  است  -به گفته شاعر "گر حكم شود كه مست گن   گن 

+ 

ه جنور  نی برگرفته از شماره نهم مجله آسما  ۱۹۹۹ یمنتشر
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 جواب گلچهره جان 

رسيد كه  چند ماه پيش همراه با كارهاي دیگر از دفنر مجله برایم يك نامه هم  

نويسنده  نامه نام خود را گلچهره ، نوشته بود . چون  از كويته پست شده بود .  

 نه ميشناختم به این  
ا
علت اول فكر كردم كه  بنده كیسی را به نام گلچهره اصل

ممكن است خط از طرف كدام خويش و قوم و يا خواهر خوانده و دوست  

قبر نامه را خواندم دانستم که  روان شده باشد . به هر صورت و مادر اوالدها  

روان شده بود . شايد دفنر مجله  اشتباه كرده ام: نامه برای مدير مسوول مجله  

 پست برای 
 
از روی اشتباه نامه را به جاي مدیر مسوول و یا مسوول صفحه

فت فرستادم . و اما يك هفته نه  من   ی كه بايد من  فرستاده بود . نامه را به جانی

د شد . اين بار فكر کردم كه پست اشتباه  گذشته بود كه   نامه به خودم مسنر

کردم . و  کرده است . آدرس دفنر مجله را به خط خوانا نوشتم و باز پستش  

این بار  -اما باز يك هفته نه گذشته بود كه خط دوباره به دست خودم رسید  

ده  مسوول . در يادداشت علت ارسال نامه به من توضیح دابا يادداشت مدير  

 ... بدهمشده بود و از من خواسته شده بود تا به آن پاسخ  

از جنجال   را  ی میخواهند خود  نتیجه رسیدم که مسوولن  این  به  از غور  پس 

  . اصطالح »گوشت دم توپ« بسازندخالص کرده و مرا به  

ی نوشته شده بود و چرا من، بايد جوابش را   شما خواهید گفت در این نامه چ 

هم دليل این كار رسچپه را نه فهميدم؛ مگر پسان پسان كه  من  مینوشتم؟! اول  

ی قرار است   ... عقلم را به كار انداختم فهميدم كه گپ از چ 

ی این گلچهره جان را خدا خن  بدهد چنان پرسش هانی كرده 
بود كه چهل قاصی

این   ينش  آساننر سوالها   
 
جمله از  دربمانند.  جواب  دادن  سال  در  چرا  بود كه 

  ... شمیسی را به هجري قمري تبديل كرده اندهجري 

آغا ی پرسش ها را به شن  ؟   خوب، حال خودتان فكر كنيد كه چنن  ی   !چ 

ی را برداشتم و به مدير مسوول تيلیفون کرده و گفتم كه من چرا باید به  
گویسر

  
 
پست، یا مدير مسوول  نامه پاسخ بدهم و چرا به رسم معمول مسوول صفحه
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 ماهرانه افاده کردم که این کار به معنای این کار را نه میکن
 
ند. و در ضمن به گونه

 ... پرتابم به دهان توپ است 

ي  –مدير مسوول يك عالم دليل و داليل گفت   ی آن چنان که از روی حيا چن 

  . گفته نه توانم

ی بنویسم !؟ ان بودم كه به گلچهره جان چ    ... هك پك حن 

ی برابر شدم كه  از تصادف نيك در شب عرویسی  ی رس يك من 
خشبره ام با كسانی

ی گونه گپ ها    مهمانان يگی شان مدير مسوول  به همن 
 
عالقه داشتند . از جمله

يه بود و با آب و تاب مرصوف توصيف    خود بود يك نشر
 
يه   . نشر

ی قبیلی   كاكا نظر كه آدم است ريش سفيد و معلوم ميشد با مدير مسوول آشنانی

ندازه توصيف از كار مجله برایش گفت: " ... كار تان بسيار پس از يك ادارد  

ی قابل قدر اس مگرم هیمی رنگهاي  ب صفر ميكنن  ق ، كل كار تانه رصی   "... بن 

ق میلی روي   مدير مسوول استدالل كرد كه از همان گذشته هاي دور رنگ بن 

  شده است . كاكا نظر گفت : " مه خودم از جلد مجله بوده و جز هويت مجله  

ايط فعیلی سوو تفاهم  
ايجاد  شما كده طرفدار هیمی رنگها استم ، خو مگرم در رسر

ميكنه . از هیمی خاطر از حسن نظر بر تان ميگم كه بهنر اس ده ای باره يك  

ی ، بر ازي   نهتجديد نظر كنن  ی  تان صدمه من 
 
ی مجله

  ". كه به بيطرفی

ق يك نظر و پيشنهاد خاص ين در مورد رنگ بن  خود را داشت    هر يك از حارصی

ده. پش كاكا نظر كه به گمانم   ی چهارده ساله است و ميخواست از موزيك و  -سن 

د از بحث به جان آمده و برای   ، لذت بنی ی
ی گپ گفت  محفل خویسر كوتاه ساخنر

ق سفيد باشه برازي كه رنگ سفيد رنگ صلح   : " به نظر مه بهنر اس رنگ بن 

  " . . اس .  

م نه شده بود كه چند نفر باهم بر او تاختند و گپ  هنوز گپ پش كاكا نظر تما

كاكا نظر قسم و قران میخورد كه چون در  را در دهانش خشك كردند . پش  

او رنگ سفيده   ی دلیل  به همن  را تمام دنيا رنگ سفيد رنگ صلح است تنها 
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 دارد و اصال 
ی

ی رنگ ق یکی چ  پيشنهاد كرده و هيچ خنی نه دارد كه در افغانستان بن 

  ... در دست یکی است يا نيست ندارد كه حكومت  خنی 

 بنده  
 
 پش كاكا نظر پایان نه یافته بوده كه خياشنه

 
هنوز عذر خوایهی معصومانه

ين زبانيهاي خود رس و صدا را خاموش ساخت . اما  از راه رس رسيد و با   شن 

وع     هنوز چند دقيقه و  شد . این بار نوبت سال  نه گذشته بود كه باز بحث رسر

  . يا سالها و تقويم بود

هجري   سال  انتقاد كرد كه چرا عوض  مسوول  مدير  بر  قمنی  ی صاحب  حاچی

خورشيدي . يك كس دیگر به ادامه گفت:  شمیسی در جلد مجله نوشته ميشود  

ی هجري خورشيدي مفهوم تر خات شد .   خورشيدي  " الاقل اگه نوشته كنن 

ی نيس ، بر ازي كه  
ی خود كافی فاميده نميشه كه مبدا سالشماري كدام به تنهانی

بسيار خوبنر اس كه بر حل مشكل تقويم هجري قمري  اس . البته به نظر مه  

ی بر ازي كه روزها و  را هم پالوي تقويم هجري خورشيدي و ميالدي چاپ  كنن 

ی به اساس تقويم قمري محاسبه ميشن
ی

ی ما همه یک   "... مناسبتهاي مذهبی

ی صاحب قمنی باز گفت   : " هجري خورشيدي نوشته شوه يا خورشيدي  حاچی

 ... اس كه ما چرا بايد از بيگانا تقليد كنيمچندان فرق نه ميكنه . گپ رس ازي 

"  

ی گفت : " به نظر  
 گپ را كوتاه كند به شوچی

 
يك مهمان كه ميخواست رشته

تابان معنا داره   هر دو مفاهيم بسيار نزديك  مه چون خور ، آفتاب و شيد ، 

ی پ   نوشته كنيم سال  اسنر
ا
ش . حایلی دل كس كه شينه 1376س ميتانيم مثل

  " ... خاند يا شيدي شمیسی  

 جواننر گفت كه عوض شمیسی و يا خورشيدي و قمري چرا  
 
يك مهمان نسبتا

ی ... و اما  ی و مهتانی نه فهميدم ، كه چرا كیسی به پيشنهادش توجه  نگوييم آفتانی

  !نه كرد ؟

ی و پسان يك مرد ميانه سال كه همه   ام زياد داكنر صاحب ميگفنر او را با احنر

ی  فهميدم كه داكنر تاريــــخ است گفت   : " به نظر مه بهنر اس كه سالشماري آريانی

ی يما يا جمشيد 
وع ميشه . اگه ای  ره دوباره زنده بسازيم كه از روز تاجپویسر رسر
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ا فرهنگ  كاره كنيم دنيا خات فاميد كه ما يگی از ملتهاي بسيار سابقه دار و ب

  "استيم ... 

  

ی صاحب قمنی به عصبانيت گفت : "داكنر صاحب ! پدركالن شما بسيار  حاچی

با پدر مرحوم و جنت مكانم قول برادري داده  آدم مسلمان و وطندوست بود و  

بود . اگه  بود ، قبله گاه صاحب مرحوم تان هم مسلمان عالم و وطندوست  

ی ،  خودم حارصی نه ميبودم و كس دگه بر  م ميگفت كه شما ايتو يك گپه گفتن 

  " ... گپشه قبول نه ميکردم

مرد جوان در حایلی كه مثل لبلبو رسخ شده بود گفت : " كاكا جان ، مه به شما  

ی   ام دارم . ببخشن 
ی خراب نگفتم  بسيار احنر ی شده باشد . مه خو چن  اگه گستاخب 

ی  . تنها نظر خوده گفتم . نه ميفاميدم كه نظرم سبب آزرد
ی

خاطر شما خات ه یک

  " ... شد

ی   ی ميكنن   ما توهن 
كاكا نظر با عصبانيت زيادتر گفت : " عجب ، به دين و عقيده 

ی كه نه ميفاميدن  ی خات شدين ؟و باز ميكن 
ی

  . . ".!سبب آزرده یک

ی عرض كنم . نزديك بود گپ به جاهاي باريك برسد مگر خوب شد   خالصه چ 

موتر   مثل  اوالدهایم  مادر  بحث  اطفكه  آن كه جنجال  از  پيش  و  اييه رسيد 

ی محفل عرویسی را خراب كند  مشاجره را  خورشيدي و شمیسی و شيدي و آريانی

هاي دیگر تقسيم كرد ی   ... قطع كرد و چند نفر را به بهانه هاي مناسب به من 

با یس و دو   به خانه رفتيم مادر اوالدها مرا  یافت و  پایان  محفل عرویسی كه 

ي كه من  دندان جوید كه چرا  ی بودم رس و صدا و     به مهمانداريمكلف     در من 

ی متهم  
ی و بيكفايبر

جنجال بلند شده بود . من بيچاره باز مثل هميشه به نااليفر

ی ميكنيم و  
ی

از خود گفتم كه ما در دنياي آزاد زنده یک ی برای دفاع 
. وقبر شدم 

ی طبيعی   دي كه  است و گفتم: »در تلويزيون نه دياختالف نظر و بحث يك چن 

ی ...« ، مادر اوالدها عاصی شد و گفت : " بس بس   آلمانها چقه بحث ميكنی

ين باز  مردگه   خجالت بكش اول علم و كمال و كلتور سيایسی آلمانها را ياد بگن 

ی . آلمانها هر كاره ده   ی كه مثل شما  برين بحث كنن 
ی نی وختش و ده جايش ميكنی
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ی . از دست همت ی مردمه خراب كنی
روشنفكرا بود كه  و نيمچه عارویسی و خویسر

ُملك خراب شد . حایلی که كل شان از ملك فراري شدن ده باره  خورشيدي و  

ی   نن . كل گپاي شان دروغ اس . شو و روز كل شان به  شمیسی و چ  ی ی گپ من  و چ 

از   ی 
نی  . ميشه  تن   عيسوي  ي 

خورشيدي  جننر از  ی 
نی و  دارن  خنی  شمسيش 

ی  مورشيديش . هر كدام شان بر ازي كه خود ی كوشش ميكنی گپ دگا  ه نشان بنر

افغانستان و سال شمیسی ره عوض   به  برن  دارن  ايقه كه عالقه   . ی  ره رد كنی

ی ما ره خراب ميسازن ؟  قمري پس رسیمی بسازن  
 !... ايجه چرا محفل خویسر

...  

قمنی   اول هیمی كاكا   . است  اوالدها هم درست  مادر  نه گذرم گپ  از حق كه 

نه دارد و به من وظيفه داده تا از آمدن  هار خنی  خودش هيچ از گردش ليل و ن

ی   ی روز رفنر به سوسيال را  ماه مبارك رمضان و عيد و امثالهم خنی بسازمش . عن 

  ... هم بايد برایش خاطرنشان بسازم

به هر ترتيب من از رس مساله دست بردار نه شدم و چون كار ژورناليستيك  

  
 
ب ذيدخل را انعكاس بدهد ، يك خط  جوانبايد بيطرفانه باشد و نظرات همه

مه و در مورد   ورت  هم نوشتم به مقامات مربوطه در داراالماره محنر داليل ، رصی

  ... و مفاد تبديل تقويم رسیمی از شمیسی به قمري طالب معلومات شدم

ی ديدم جواب نه رسيد باز يك خط دیگر  يك ماه چشم به راه نشستم ،  
وقبر

  . روان کردم

ي كم دو ما ی ه پس جواب خط دومم رسيد . در جواب پس از دعا و سالم و  چن 

يت انجام ، اولنر از همه در   ی نوشته شده  خن  باره  نام گلچهره تبرصه و توصيه نی

ی نامها حتا مسووالن در   مه را هم  بود كه نشان ميداد چنن  مركز دارالماره  محنر

ی سبب سفارش شده بود    ميندازند . به همن 
تا به صاحب  به فكرهاي آنچنانی

این نام بگوييم تا يك اسم مناسب را كه سبب گمرایهی مردها نه شود انتخاب  

نوشته   پرسش  باره  اصل  در  اما  و   . امور كند  به  مقامات  بود كه چون  شده 

افغانهاي   امور  به  آن  از  پس  و  استند  قايل  اوليت  مملك حق  داخل  رعاياي 

ی ج  ی ميكنند ، پس اگر برای گرفنر
ی

واب بسيار عجله دارم بايد  مهاجر رسيده یک

ی شود
ی

 بروم به دارالماره تا رو به رو و جاي به جاي به كارم رسيده یک
 
  ... شخصا
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و   جان  خدمت گلچهره  به   ، مه  محنر دارالماره    
 
نامه مفاد  نظرداشت  در  با 

و   م  دارالماره   خواننده هاي محنر از  باره  تصاميم صادره  در  دیگر كه   
 
مه محنر

مه و مسایل مش  ی دارند عرض  محنر تا  ابه آن سوالهانی ميشود : سفر از آلمان 

مه هم پول و هم وقت میخواهد  پول برای قیمت تکت طياره   - دارالماره  محنر

ه و وقت براي رسیدن ويزاي ريش .  و سفر  ه و غن  خرچ و سود و سوغات و غن 

حارصی است ريش بماند اما مدير مسوول به خاطر اگرچه این خدمتگار شما  

  . خرچ را حواله كندت مایلی حارصی نيست برایم پول تكت سفر و سفر  مشكال 

 حيات كنم برایم اجازه  سفر صادر 
 
مادر اوالدها در اول گفت كه اگر خود را بيمه

 ام  خواهد کرد. و اما، هر قدر گشتم  
ی

كت بيمه حارصی نه شد تا زنده یک هيچ رسر

ی  را در وقت سفر به افغانستان بيمه كند . مادر اوالد   ها ميگوید كه اگر نی
 
بيمه

  ... حيات به افغانستان بروم مرا طالق خواهد داد

برای   اگر  باز هم   ، اين خدمتگزار  با در نظر داشت مشكالت   ! گلچهره جان 

ی جواب سووالهاي تان عجله   مه گرفنر داريد ميتوانيد خود به داراالماره  محنر

يف  كه به محل بود و باش فعیلی تان بسيار نزديك است   يد . البته اگر از  تشر بنی

  
 
سفر تان يك گزارش برای چاپ در مجله روان كرده بتوانيد پول حق الزحمه

مجله حواله نه كرد من معادلش را از جيب خودم به خدمت  شما را اگر دفنر  

صاحب نظر كه در  تان تقديم خواهم کرد . در مورد سفر تان با يك شخص  

ی نزديكيها به افغانستان سف ر كرده بود مشوره نمودم . اگر گپهاي جناب  همن 

خالصه كنم   را  رسك ایشان  نيست كه  سابق  مثل  دیگر  حایلی   : بگويم  بايد 

ی حاکم باشد و در هر كيلومنر يك پاتك و يك حكومت  
باشد و يا خداي  الطوايفی

ناخواسته در راه و رو هر كس به دل خود مال مردم را چور كند ، يا خودرس بر  

ی است كه نه    دیگر حق كس    زير يك نظم و ترتيبی
ی تعرض كند . حال همه چن 

  ... گو و نه پرس 

مه ، اگر   با نظر داشت چشمديد آن آقاي صاحبنظر و ارشادات داراالماره  محنر

ی  به جاي نام وسوسه كننده    ی نی گلچهره و گل اندام و ... يك نام زمخت مثل نی

ی زقومه را برای تان انتخاب   ی نی عی ريشدار  كنيد ، با يك زهر مار و يا نی
محرم رسر

ه رنگ كهنه بر رس داشته باشيد ، برآمده گيها و   سفر نمایید ، يك چادري تن 
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آدمهاي   حتا  بسازيد كه  لشم  و  اتو كرده  چنان  را  تان  وجود  فرورفته گيهاي 

ی   داز و چشمچران هم اثري از چن  ی از پشت چادري كشف كرده  خيالن  هوس انگن 

تان  ه بروید كه هيچ جاي تان تکان نه خورده و صداي پاي  نه توانند ، طوري را

بلند نه شود ، هنگام گپ زدن با صداي آهسته و ناخراش و ناتراش گپ بزنيد  

چرا قبول و با     و باالخره هم داليیلی را كه برای تان خواهند گفت بدون چون

  . تشكر تاييد كنيد ، كدام خطر به خصوص جان تان را تهديد نه خواهد كرد

عی تان را برای 
به هر صورت برای احتياط زيادتر بهنر خواهد بود تا محرم رسر

این   در   . روان كنيد  جواب  ی  متوجه  گرفنر خطري  هيچ  ی كه  يقن  به  صورت 

  . شخص خود شما نه خواهد شد 

دارالماره    نزديگی  در  تان كه  دیگر خود  هاي 
ی و چن  این موضوع  به  راجع  البته 

مه سكونت داريد به ي ی  محنر  . بهنر از ما ميدانیدقن 

ناخواسته   اگر خداي  بگوييد که  تان  م  به خويشاوندان محنر احتياط  روي  از 

رفتبی شدید و باز هم خدای ناخواسته كدام واقعه برای تان رخ داد ما را خنی  

ی را خنی  
ی بينونو و امنيسبر ی نی كنند . برای تان وعده ميدهيم كه در این صورت نی

 همچو  خواهیم كرد . آنان ت
 
ها استند . اما، فكر تان باشد كه اگر گپ  شنه خنی

و...  مهاجرت  و  فرار  و  باريك  جاهاي  به  ،     تان  سنگ  برسد  و  دار  ريسمان 

ی  
ی و ممنيسبر

ی بينونو ، و امنيسبر ی نی سنگسار را هم كه به حیث سند بيارويد ، نی

دولت    نه خواهند کرد . اين جا در آلمان ميگویند كه در افغانستانكومك تان 

ی علت   قضیه به حیث تعقيب يا حتا شبه دولت هم وجود نه دارد و به همن 

دولت گویا   بودن  نه  علت  به  یعبی  نتيجه  و  میتواند  نه  شده  مطرح  سيایسی 

دارد   نه  وجود  سيایسی  باشد کیس  تعقيب  نه  موجود  سيایسی كه  تعقيب  و 

ی شده نه ميتواند . حاال بيا و ثبوت كن ، وكيل  
ی

سند بگن  و مستحق پناهنده یک

 دیگر برو و پشت در 
 
و مدرك پيدا كن ، ترجمه كن و از يك محكمه به محكمه

ی بگن  و يا 
پس برو يك دولت طبع دل غرب را بساز و باز بيا پشت جواب منفی

ی كن كه باز هم شايد برایت يك جواب  
ی

رسباالي دیگر بسازند  تقاضاي پناهنده یک

ب صفر کنند   . و همه كوشش ات را رصی
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ی بينونو ، را كه در اين  ی نی ی را مار گزيده و نی رس نی
هان جان برادر نی رس امنيسبر

ی پشت   ها افغانهاي نی
ی ی با يگان انتقاد  گونه چن 

و پناه را كومك كنند . باز امنيسبر

ی   ی نی ي ميسازد ، مگر نی ی خمن 
بينونو كه به خاطر خشك و خایلی بری خود بيبی

مه    يك ساعت توقيف در كابل و انتقادهاي سخت از مقامات دارالماره  محنر

ی پيدا كرد  
در بازگشت ، به حيث مدافع حقوق زنان در افغانستان شهرت جهانی

ی افغانها با يك اشاره  ابرو هم  ، تا به حال در باره  سلب استحقاق پناهنده  
ی

یک

برایش مكتوب هم بفرسبر پشت گوش   اگر  داده و  نه  نشان  كدام مخالفت 

ت است . و اگر هم  ميندازد و برایت جوا  نی نه ميدهد ، مثل این كه خن  خن 

 يك كیسی را گن  بياري و ناچارش  
ا
ي بگويد ، چكش را  مثل ی بسازي كه يك چن 

  . عوض ميخ بر ديوار خواهد زد 

****  

ی زنگ زد و يك مكتوب   ی جواب گلچهره جان بودم كه ُپسته چ  مشغول نوشنر

ي را برایم داد . این مكتوب رو از گلچره جان بود ، كه با اشاره به  باز  راجسنر

انتقاد داشت كه    ، ی  آسمانی
پيشنر به  "كلينتونخند" چاپ شده در شماره   چرا 

و بر رييس جمهور امريكا ريشخندي     جای انتقاد از مقامات افغانستان، رفته ام

  . كرده ام 

ی انگشت گذاششته اید   جالبی
 
گلچهره جان ، به خدمت عرض كنم كه بر نكته

را مطرح کرده اید ... مگر فكر ميكنم در مورد  ه كیسی استيد كه این انتقاده  و يگان

رس چشم مبارك  كسانی كه شما نام برده اید حتا اگر مینوشتم ، يا بنویسم كه  

هاي دیگر شان را كه كل دنيا ميفهمد ،به جایش باشد  - شان ابرو دارند ی   - او چن 

و آن وقت ما هم ميشديم مثل   بر رسم ميباريد خدا ميداند كه چ  قدر انتقاد  

  . يگان كسان دیگری ، كه يك دوست نه دارند ، اما هزار دشمن دارند . .  

يك   جنجال  و  بحث   
 
قصه ارتباط  این  به  اید.  فرموده  دیموكرایسی  از  شما 

ی به يادم   نگار ژورناليست رویسی و امريكانی آمد . ميگویند در وقت بریژنف يك خنی

ن خنی يك  همراي  ی  .  امريكانی داشت  مشاجره  و  بحث  رویسی  ی  گار  امريكانی

ميخواست اثابت كند كه در امريكا ديموكرایسی واقعی وجود داره و رویسی هم  

ی  ادعا ميكرد كه در   شوروي ديموكرایسی واقعی موجود است . باالخره امريكانی
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روشن ديموكرایسی در  خواست يك مثال غن  قابل رد بياورد و گفت : " نمونه

ست ، كه ما ميتوانيم مستقيم و روياروي رييس جمهور رونالد ريگن  امريكا این ا

  ". كنيمرا انتقاد  

ی نيست ، ما هم   ژورناليست رویسی با جديت جواب گفت : "این که كدام گب 

 آزادانه رونالد ريگن را  
ا
  " . ... انتقاد كنيمميتوانيم كامل

  

ديموكرایسی همان گونه باشد که ژورنالیست بیلی جان برادر امروز هم اگر معيار  

ميتوانيم   و  داريم  نه  هيچ كم و كشی  امريكا  از  هم  ما  بود،  مثل رویس گفته 

هانی كه شما نوشته اید  
ی امريكاييها كلينتون را انتقاد كنيم . مگر در مورد آن چن 

خدا شد و ما هم مثل امريكاييها صاحب آزادي و حقوق و  ، هر وقت لطف  

انتخاب ، انتقاد ، استيضاح  رييس جمهور شديم و مثل امريكايیها حق  قانون و  

و بركناري ريس جمهور و حكومت خود را يافتيم ، در آن صورت من هم كه  

  . ی در پيش رويش  ش  افغانستان را عن  واري رييس جمهور  باشم شن  آغا  شن 

قدر   اين  شما كه  حال   . خواهم کرد  انتقاد انتقاد  و  ديموكرایسی  از    طرفدار 

بيايید    ، استيد  افغانستان  سيار  و  ساكن  و  بيجاي  و  برجاي  سياستمدارهاي 

ی  
يعبی بکنید  را شما  اول كار  نيم   : ميكنيم  تقسيم  را  برادرانه كارها  و  منصفانه 

دوم كار را بگذارید برای من . و اگر  ديموكرایسی را در کشور مستقر بسازید و نيم  

ی نو  نگار و نويسنده و طنی ی در انتقاد از سياستمدارها  آن وقت از خنی يس امريكانی

من  و   باز   ، آوردم  و كش  ذره هم كم  يك   ، دارها  نه  سياست  و  سياستدارها 

 مالمت . 

آغای شما  ی شن   شن 

+ 

 

ه اپر  نی آسما دهم  برگرفته از شماره    1999سال  لی، منتشر
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   عرویس روشنفکرانه

مادر اوالدها ، چرا اورالب ) عرض شود كه آلمانيها  اول هيچ نه فهميدم كه  

 خود را اورالب  
 
مينامند( خود را نيمه تمام مانده و يك هفته رخصتيهاي ساالنه

ول   كند ، مگر  زودتر به خانه آمد . اول فكر كردم كه شايد ميخواسته مرا كننر

ی بر 
وم و خودش  هنوز دو روز از آمدنش تن  نه شده بود كه بر من امر کرد سلمانی

ی را هم  هم رفت   ی شیکم را داد که بپوشم و نكتانی
آرايشگاه و طرفهاي شام دريیسر

  : کريم و كلونيا زد و گفتخودش برایم بست و رويم را هم 

  ! حایلی قورايت آدم واري شد . ُبرو كه ُبريم  -

  : گفتم

  كجا !؟  -

  : گفت

  ...! طلبگاري -

ی اختيار از دهانم پريد اول فكر كردم كه اشتباه شنيده ا  ی علت نی   : م . به همن 

 ... چـي ي ي ي!؟ -

مادر اوالدها ، مثل وقتهانی كه دو پا را در يك موزه ميكند ، دست بر كمر زد و  

  : گفت

گفتم برو كه بريم طلبگاري طلبگار ر ر ي ي ! حایلی ان شاهللا فااامـيدي ي    -

  !ي؟

ی  مثل آدمهاي برق گرفته »خشك و ُپشك« شد م و »هك پك« ماندم كه چ 

ی نه كنم  ی كنم و چ  ی نه گويم و چ    ... بگويم و چ 

هر قدر كوشیدم بگويم كه هنوز جان ، فاكولته را تمام نه كرده و نامزد شدنش  

نيست ، مادر اوالدها ، هيچ برایم وقت گپ  آن هم به اين عجله كار عاقالنه  
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بزنم، مگر  با خود جان ، گپ  زدن نه داد . باالخره گفتم كه بايد در اين مورد  

  : مادر اوالدها ، باز دست بر كمر زد و جواب داد

جان ، عاشق شده ، عاااشق ! ده اي مورد همرايش گپ زديم و برش وعده    -

  ! داديم و گپ تمام اس ، تمام

ی و رسنوشت  
ی

با آن كه مادر اوالدها ، جدي شده بود ، مگر ، چون كار زنده یک

  : خود ماندم و گفتما در دل  جان ، بود دل شن  ر 

ه ميشناسيم و نی فاميلشه؟ - ی قسم كار اس ، آخر ما نی دخنر   !اي چ 

  ... ! ما نه گو -

ه ميشناسم و هم فاميلشه   ... تو نه ميشنایسی ، مگرم مه هم دخنر

ی وخت ميشنایسی شانه؟  - ی و از چ    !یکی اسنر

ی جان ، اس ، ديروز مه و او و    -
جان ، با هم رفتيم ، مادرشه  دخنر ، همصنفی

  ... ديديم

ی شانه ؟ -
  ! و از هیمی يك دفعه ديدن شناخبر

يف و روشنفكر ، از همو يك دفعه شناخته ميشن -   . مردم رسر

ی ؟ - يف و روشنفكر ، اسنر ی فاميدي كه رسر   !از چ 

ی كه مردمه نه ميشنایسی ، مگرم ، مه ، كیس ره كه ببينم ، از همو    -
تو ، اسبر

ی قسم آدم  يك ن ی كه رفتيم ، هیمی درون  ظر ميشناسمش ، كه چ 
اس . وخبر

ی  
ت شانه ببيبی ی و رس و صورت و لباس و معارسر

ی شانه كه ببيبی
ميفامی ... از  خانی

ی كاكا جان مرحومم بوده 
 كل كده مهمنر اي كه پدر كالن پدري دخنر ، همصنفی

...  

ی هاي رقم   كاكا جانه جايش ده جنت باشه ، خو مگرم ، اينه خودم  -
، همصنفی

ی شان آدمهاي   بسيار خوب هم بودن و يكتعداد شان هم  به رقم داشتم . بن 

ی نه بودن   ... چندان آدمهانی
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اگه   - مه  هیمی  ؟  مكانم كجا!  جنت  مرحوم  جان  و كاكا  تو كجا   ، بس   ، بس 

خدا   ميبودم،  نه  مرحوم  همو  ده كدام  برادرزادي  و  ده كجا  حایلی  ميدانه كه 

ی و بيچ
پايه ده یک موزه كدم و  بدبخبر ی ميبودي . هیمی مه بودم كه دو 

ی
اره یک

  ... بايد بریم آلمانگفتيم 

وع كرد ، مگر ، من ، كه ميخواستم پيش    خود را رسر
 
مادر اوالدها ، باز افسانه

ی به طلبگاري ، كیمی   ي بفهمم ، ناچار  از رفنر ی در مورد عروس آينده و فاميلش چن 

  : شدم چاپولسانه بگويم 

ی خودت خو هيچ شك نيس ، مگر بيا كه ده مورد آينده     -
ی

ده عقل و فاميده یک

  ... جان ، كیمی فكر كنيم

  : مادر اوالدها ، با پوزخند جواب داد

مه ، و جان ، و ديانا جان ، و مادر ديانا جان ، كل فكر ها ره كديم و به حيث   -

ه  گرفتيم ، كه بايد اي معامله رس آدمهاي روشنفكر ، تصميم     ... بگن 

  ... مه ، مخالف نيستم ، مگرم ، مه ، هم خو پدِر جان ، استم -

ی كاري ره كده كه    - ی ده هیمی اس ، جان ، بچه ي تو هم اس و عن 
هان بدبخبر

لم نه ميبود ، رسواي عام و خاص  تو كدي و اگه هوشياري خودم و   ـُ ين گ شن 

چرا بايد ده  گپ چيس و  ميشديم . حایلی خو ان شاهللا مال شدي و فاميدي كه  

كار نامزدي و عارویسی عجله كنيم . مگرم ، اي گپ پيش كس از زبانت نه برايه  

ی مه و او و جان ، و ديانا جان  . مه به مادر ديانا   جان ، هم گفتيم كه گپ تنها بن 

ازي گفتم كه دگه اگر و مگر  ، بمانه و دگه هيچكس خنی نه شه . مگرم تو ره بر  

ی . اينه
ی كه نه گفته بودي : اي    نه كبی طرف مه خوب سيل كو كه باز نه گونی

ی     ... كه برت گفتم پيش هيچكس از زبانت نه برايهگب 

ی علت   ی شد كه زبانم بند آمد، به همن  از شنيدن اين گپ ، چنان رسم سنگن 

ي نه گفتم و نه هم   ی گفته ميتوانستم . فقط از موتر كه پايان  در راه هيچ چن 

ی پدر و مادر ديانا جان را پرسیدم و مادر  شدم نام و نام  
ی

اوالدها ، در  خانواده یک

  : جواب گفت
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- پدر ديانا جان ، آقاي اويشكا دانشفر ، نام داره و مادرش هم سوزان روشن  -

ی شان بايد بفامی كه چ  فاميل  دانشفر ، نام داره . از هیمی نام و  
ی

نام خانواده یک

ی    ... روشنفكر و فاميده اسنر

  : گفتم

ی ، پس بهنر بود كه جان ، هم همراي ما ميامد -   ... ايقه روشنفكر كه اسنر

د گفت ی   : مادر اوالدها ، در حایلی كه پوزخند من 

غم اي كار ، وخت خورده شده : جان ، از همو راِه فاكولته يكجاي همراي    -

 شان رفته
 
  ... ديانا جان ، خانه

 بسيار روشنفكرانه به  خالصه رفتيم طلبگاري و با خانواده  دانشف
 
ر ، كه واقعا

ی هيچ   مشكیل به موافقه رسيديم و چند روز َپسنر يك  مساله برخورد كردند نی

ی نامزدي ترتيب داديم كه هر دو خانواده، اقارب و دوستان 
نزديك خود را  پارنر

 اين كه عروس و داماد در  
 
دعوت كرده بودند . دو هفته كه گذشت به بهانه

ی هاي  
 عرویسی تابرخصبر

 
ی بروند ماه عسل خود را به كارايب ، برای رسشته

ستانی

  
 
ی را بر زديم . به گفته ی كه همراي سوزي جان  دست و آستن 

مادر اوالدها ، وقبر

دانشفر و مادر اوالدها ، زياد  -صميميت خانم سوزان روشن)حاال از بس كه  

ته كه بهنر  شده او را سوزي جان ، خطاب میکند ( مشوره كرده و او برایش گف

ی را روي كاغذ يادداشت كند و يك دوسيه  است در اینگونه  موارد آدم همه چن 

ی درست و مرتب و رس   ی كه برای صحبت  بسازد تا همه چن 
وقت باشد . وقبر

 دبل  
 
، يك دوسيه ی هم كه آقاي دانشفر 

، راسبر روی موضوع عرویسی رفتيم 

ی خود را هم در 
وي خود داشتند و عينك ذره بيبی  . پهلويش گذاشته بودند پيشر

  
 
مادر اوالدها ، در اول يك نطق جامع ايراد كرد ، پس از وی سوزي جان ، رشته

  : در آخر گپهاي خود گفتكالم را به دست گرفت و  

 مسايل را   -
 
بايد ما ، و شما ، به حيث دو خانواده  روشنفكر و رسشناس ، همه

  . به شكل روشنفكرانه حل كنيم

  : هم در جواب سوزي جان ، با زبان قلم فرمود  مادر اوالدها ،
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-    ،  بیل 
 
 وصلت    طبعا

 
تا رسرشته مينشينند   ، روشنفكر  دو خانواده   ی كه 

وقبر

ی و تحصيلكرده    ی روشنفكرانه  فرزندان نازنن  خود را تنظيم كنند ، بايد همه چن 

  . باشد

، يا بهنر است    در اول به پيشنهاد مادر اوالدها ، در باره  تاريــــخ عرویسی گپ زديم 

بنده ، نظر به امر مادر اوالدها ، زبان خود را با یسی  بگويم گپ زده شد ، چون 

  . و دو دندان ، قفل كرده بودم

  : در مورد تاريــــخ عرویسی ، سوزي جان ، گفتند

اگست ، در مونشن ، و يا شتوتگارت،    11به نظر من ، عرویسی را بايد در روز    -

داريد كه در اين روز آخرين كسوف قرن حارصی ،  خنی  شته كنيم . شما ،  ر رس 

ی روز يك هوتل خوب را دربست   ريزرف كنيم،  واقع خواهد شد . اگر برای همن 

 مهمانها خواهد ماند
 
ی عرویسی تا آخر عمر به ياد همه

ی پارنر   ... به يقن 

ی ، گفت   : مادر اوالدها ، با يك قيافه و صداي ارسارآمن 

ی   - كه ديدن كسوف ، بسيار جالب خواهد بود . ما ، و    سوزي جان ، به يقن 

برای ديدن اين واقعه برويم به  شما ، ميتوانيم به همرایهی نورچشميهای مان ، 

ی که كتابهاي قديیمی را خوانده ايم و نظر بزرگها را   جنوب آلمان . اما ، تا جانی

 رسنوشت سياه چن شنيده ايم ،  
 
د  كسوف شگون نيك نه دارد . من ، از قصه

عرویسی شان كسوف شده بود ... در  بدبخت ، خنی دارم ، كه در روز     جفت

ی 
داموس فرانسوي ، هم پيشبيبی ی تلويزيون آلمان ، هم شنيدم كه نوسنر همن 

من خودم هم ديشب ،     كرده كه در اين روز واقعات بد روي خواهند داد ... 

تان گفته   برای  ديدم كه  يك خوانی   ، ميتوان خدا خوب كند  تنها  نه   ، اما  ؛  م 

يم ، شگون نيك خواهد    14ميگویم ، كه اگر عرویسی را به تاريــــخ   اگست ، بگن 

  . داشت

سوزي جان ، كه از شنيدن گپهاي مادراوالدها ، رنگ از رويش پريده بود ، راه  

پ و ُچپ « 
ٌ
  . شدخود را گم كرد و » خ

  : مادر اوالدها ، از موقع استفاده كرد و گفت
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ی عرویسی ، تنها اقارب و دوستان نزديك هر  من ،    -
پيشنهاد ميكنم ، كه در پارنر

ی كه من ، نظر  دو خانواده و هم دوستان عروس  و داماد دعوت شوند . تا جانی

دوستان   از  نفر  چهار  تنها  اونها   ، ميفامم  جانه  جان  و   ، جان  را  ديانا  خود 

آغا ، هم يك لست مخترص  خويشاوندها    ميخواهند دعوت كنند . من ، و شن 

تهيه كرده ايم ، كه جمعن شامل زيادتر از بيست و دوستهاي بسيار نزديك ما را  

  ... یسی نفر نه ميشود -

آقاي دانشفر ، كه از شنيدن گپهاي مادر اوالدها ، مثل لبلبو رسخ شده بود ،  

ی گفتدر حایلی كه دم به دم پيپ ميكشيد     : به زبان كتانی

شنفكرانه برخورد كنيم ، شما اختيار داريد كه تنها بيست البته اگر به مساله رو   -

تان را دعوت ميكنيد ، يا بيشنر و يا هم كمنر از  يا یسی نفر از اقارب و دوستان  

ی پرنسيپ ما ، هم حق داريم   ی را كه  اين تعداد را . و بر اساس عن 
شمار مهمانانی

ما   ميدانيد كه  هم  شما   ... نمایيم  ی  تعين  خود  ميكنیم  خانواده   دعوت  يك 

ی عرویسی  روشنفكر و  
رسشناس استيم و اگر اقارب و دوستان خود را به پارنر

ی ما خوب نه خواهد بود دعوت نه كنيم ، برای نام و شهرت خانواده  
ی

  ... یک

يك   ايراد كردند و در آخر  ی در مورد مساله 
لكچر طوالنی يك   ، دانشفر  آقاي 

از   نفره را  ون كشيلست دراز پنجصد  . مادر اوالدها ، هم در دوسيه بن  دند 

ی جوابيه فرمودند كه عوض ارساف در مصارف  
انی عرویسی ، خوبنر است  سخنی

  ... تا پول در رایهی مرصف شود كه به درد آينده  فرزندان ما بخورد 

ی كردند و باالخره مادر  
انی آقاي دانشفر ، برای دفاع از نظر خود باز يك سخنی

  : اوالدها ، در جواب شان گفت

نظر شما كاملن درست است كه به مساله روشنفكرانه برخورد كنيم . آخر ما    -

رسشناس و اروپا ديده استيم . در سابق اگر كیسی  و شما دو خانواده  روشنفكر و  

حيث آدم عالم  برای چند ماه هم به اروپا و امريكا سفر ميكرد ، تا آخر عمر به  

ام عام و خاص ميبود و   روشنفكرهاي دیگر هم راه و  و جهانديده مورد احنر

ی را از  
ی

آنان ميآموختند . اما ما و شما الحمدهلل بيست سال تمام  روش زنده یک
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ی ميكنيم ، پس بيايید اين  
ی

مساله را مثل اروپاييها  است كه در مغز اروپا زنده یک

  ... حل كنيم

اروپانی هر دو   ، ميفهمید كه در عرویس های  البته شما   ، خواننده گان عزيز 

مساویانه مصارف  طر  يا هر طرف مرصف ف  و  ند  میگن  بر عهده  را  عرویس 

دازند، مگر، آقاي     مهمانان خود شان را خود مین 
 
دانشفر ، خود را به »كوچه

  :حسن چپ« زده ، گفتند

بله ، شما ، درست فرموديد . غربيها ، در مواردي كه دو طرف نظرات دور از   -

بايد   اما   ، باشند  داشته  تهم  را  به  آن  آلمانها  ی كه 
رویسر از   ، برسند  ی 

واففر

ومايز ميگويند ، استفاده ميكنند .   وميس و امريكاييها كامن  ی اساس  كمن  به همن 

، ما ، كوشش خواهيم كرد ، لست خود را به سه صد و پنجاه نفر ، تقليل 

  ... كار دشوار است وگرچ  ، اين    -دهيم 

ی وقت سوزي جان ، هم دوباره زبان   پيدا كرد و به كومك شوهر خود  در همن 

  : شتافت

ی كنيم ، نام    - ما ، بسيار كوشش كرديم ، تا لست ما ، مخترص باشد ، اما ، چ 

  ... استندخدا اقارب و دوستان ما ، زياد  

  : مادر اوالدها ، در حایلی كه طرف سوزي جان ، ميديد ، گفت

ی دوستان ش  -
ی

، نه ميخواهيم سبب آزرده یک ، ما  ،  نه خن   ما ، شويم . شما 

، كه خواسته   مهمان  قدر  هر  بيايد  ميتوانيد   ، منتها   ، دعوت كنيد   ، باشيد 

  ... مساله را مثل اروپاييها حل كنيم

  : آقاي دانشفر ، فورن گپ را از زبان مادر اوالدها ، قاپيده و گفتند

وميس ، ما ، لست خوده به سه صد نفر ،   - بسيار خوب . به همو اساس كمن 

  ... محدود ميسازيم

  : مادر اوالدها ، فورن گفت
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ی   - اگر، شمار مهمانهاي شما ، هم برابر با ما ، كم ميبود ، به دوستان و اقارنی

ی قناعت داده ميتوانستيم . اما ، در  كه دعوت شان نه ميكرديم ، به  يك ترتيبی

ی كه از طرف شما ، سه صد نفر دعوت شوند ، ما ، با  
 مشكل مواجهصورنر

ی سبب پيشنهاد ميكنم به اصطالح عوام خودما ، يك   خواهيم شد . به همن 

بسوزد و نی هم كباب . دوصد نفر از طرف شما ، و دو  كاري كنيم ، كه ن سيخ  

  ... صد نفر هم از طرف ما

  : سوزي جان ، با لحن خواهش گفت

ی ، ما ،    -
ين جان ، پنجاه نفر را به خاطر من ، قبول كنيد ، يعبی دوصد و  شن 

  . كرد پنجاه نفر ، دعوت خواهيم  

 تعداد مهمانان ، حل شد
 
ی بود كه مساله

  . باالخره ، با اين چنه زدنهاي وطبی

  . داد  ، معلومات مفصل  اوالدها  مادر  مينوي غذا هم  در مورد رستورانت و 

ی كه مادر اوالدها ،   ترتيب كرده بود ، همان چلو ، پلو ، قابیلی و  مينوي غذانی

امثالهم  چند قس  فانتا و  ی و كوال و 
با سالد و ميوه و فرنی . آقاي  م كباب  بود 

ی ، ترسنده شده بودند ، پس   دانشفر و سوزي جان ، كه از پيشنهاد حل اروپانی

ی در  
ی هاي مربوط و نامربوط  از چرب زبانی مورد ذوق عایلی مادر اوالدها ، و چن 

  : دیگر، گفتند

ی ، با ذ -
 عایلی ، تنظيم شده است ، و اما  ... مينوي غـذاهاي افغانی

 
وق و سليقه

ی هم داريم . به عالوه ما ،  ، بايد عرض كنم كه ما ،   يكتعداد مهمانهاي خارچی

ی ميكنيم و به حيث يك روشنفكر ،  
ی

 در اروپا زنده یک
 
، كه در مورد غذا نه    طبعا

ی سبب ، بهنر است كه چند نوع غذاي خوب   ميتوان تعصب داشت . به همن 

ی و 
ی كنيم .   آلمانی

ی ، هم پيشبيبی  اروپانی
ا
، ا خوراك خرچنگ ، چند نوع مایهی    مثل

ی به حيث پيش غذا ، چند نوع  سه نوع    -و خاويار ، تاتار ، دو
وب و خوردنی مشر

ی غذا   وبــهاي  واين رسخ و سفيد مناسب با خوراكيها ، براي رس من  ، و هم مشر

  ... ديشت و امثالهم

  : مادر اوالدها ، گفت
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ی ، زياد خوش    -
ی كه من ، تجربه دارم ، آلمانها و اروپاييها ، از غذاي افغانی تا جانی

ی  
وقبر ن  اكن   . ميآيد  شان شان  خود   ، ميكنيم  دعوت  را  مان  ی 

آلمانی دوستان 

ی ، دعوت  خواهش ميكنند ، كه به عوض رستورانت ، به خانه و به  
غذاي افغانی

  ... شان كنم

  : ندآقاي دانشفر ، كم حوصله شده گفت

 دوستان شما ،    -
 
ی مأنوس شده و از آن خوشش شان    طبعا

با غـذاي افغانی  ،

ن  خواهد آمد ، اما ، مثالن ، ما ، گرچ    افغان استيم ، اما ، حتا در خانه هم اكن 

ين   ، وجينر ما  يكتعداد دوستان   . ميدهيم  ترجيع  را  ی  اروپانی ی و  غذا هاي  اسنر

ه  گوشت نه میخورند كه بايد براي شان مينوي مخصوص ترتيب كنيم . خالص

نوع   بدون چند  ،  اين كه  ما  از مهمانان  توانست  نه خواهيم   ، ی  اروپانی غذاي 

مسايل   اين  با   ، شما  و   ، ما   . آبرومندانه كنيم  اقل  حد  ی  برخورد  پذيرانی بايد 

  ... روشنفكرانه داشته باشيم 

  : مادر اوالدها ، با لحن گرفته گفت

ی    - بايد براي شان رسويس شود،  اگر شما ، تعداد مهمانان تان را كه غذاي اروپانی

ی  بگوييد ، براي آنها ، به   ی ، يك مينيوي مناسب غذاي اروپانی
عوض غذاي افغانی

يم ،   ی بگن  كه هنگام رسويس غذا ،  ، فرمايش خواهيم داد ، اما ، بايد يك ترتيبی

  ... مشكالت پيش نيايد

ی هم پس از چنه زدن هاي زياد به  رسم "  باالخره موضوع مينيوي غذاي اروپانی

  ... حل شدنی سيخ بسوزد و نی كباب " ،  

ی ، مادر اوالدها ، كوشش كرد تا گپ را    مينوي غذاي اروپانی
 
پس از حل مساله

ی خاطر   ميخواست برای دعا دست بلند کند، مگر، سوزي  كوتاه كند و به همن 

  : جان ، گفت

ش  - مورد  بايد در  ، كه  مانده  هم  دیگر  و كوچك  ان  يك چند موضوع خورد 

 صحبت كنيم : 
ا
ي، دعوت يك آواز   مثل   ... خوان و گروه هنی

 گپ را قپید و گفت
 
  : مادر اوالدها ، فورن رشته
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مند خوب ، كه آينده     - در اين مورد هيچ تشويش نه داشته باشيد . با يك هنی

 بسيار درخشان دارد ، 
ا
ی ما را  صحبت  قبل

شده كه با گروه خود ، محفل خویسر

ی بسازن   ... درنگن 

  : سوزي جان ، گفت

ي نه گفتم و تا به حال    - ی تا به حال هر چ  شما ، تصميم گرفتيد ، من ، چن 

ی هم از شما ، نه كرديم .   هاي  هيچ تقاضانی ی ی چن 
اما ، الاقل در اين مورد و بعضی

يك     ... داريمزنانه ، بايد خواهش مرا قبول كنيد ، آخر ما هم سيال و رسر

  : احساس خطر كرده بود گفتمادر اوالدها ، كه 

سوزي جان ، باور كن خودت را از خواهرنم ، بيشنر دوست دارم ، در اين   -

ی گپ و سخن قبولش  آخرين موضوع هر تصميیمی   ي به رس چشم نی كه بگن 

  . خواهم کرد

ی  
ي هم فيصله شد . مگر ، باز هم وقبر خالصه موضوع آواز خوان و گروه هنی

دست به دعا بلند كند سوزي جان ، به خنده و  ست  كه مادر اوالدها ، ميخوا

ی گفت
  : خویسر

. حایلی    - داديد تشكر  به من  را  اين كه الاقل در يك موضوع حق تصميم  از 

ی رسم و رواجها  
، هم  موضوع بعضی زنها  البته ما   . بايد حل شوند  مانده كه 

ی خود حل كنيم ، اما ، چون مردم   استيم، روشنفكر ميتوانيم اين موضوع را بن 

اک كنند   . مردها ، هم ميتوانند در حل موضوع اشنر

اک مردها ، در كارهاي زنانه ، با »روشنفكر«، »موشنفكر« بودن   به گمانم اشنر

كه ديده بود من رس تا آخر مجلس مثل كر و ارتباط نه داشت . سوزي جان ، 

است،    گنگ مادرزاد نشسته ام ، فهمیده بود كه بودن و نه بودن من هر دو يگی 

مگر با چل روشنفكري ، شوهر مبارك خود را در قضيه سهیم ساخت ، تا یاری  

  : هر صورت ، سوزي جان ، گفتاش كند ... به  

ی است كه به حيث دو خانواده  روشنفكر ، در فضاي    -
جاي بسيار خوشبخبر

 مسايل را روشنفكرانه 
 
ك هاي  تفاهم همه ی ی چن 

حل و فصل كرديم . و اما بعضی
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ی استند ، كه ناگزير بايد آنها را مطابق به رسم    خورد  و رواج حل و فصل  و ريزه نن 

ي   ی كنيم . البته ، ما ، نی تا به حال براي خود به عنوان خانواده  عروس ، چن 

ي طلب خواهيم كرد .  خواسته ايم   ی بــها و طويانه چن  و نی پس از اين به نام شن 

  ،  اما 
 
برابر شما يك مقدا  طبعا در  بايد  را كه  ر  ،  امثالهم  لباس و جواهرات و 

د ، تهيه    شوهر ، بنی
 
 پدر ، به خانه

 
ی ، بايد از خانه كنيد .  عروس ، به نام جهن 

ها را شما ، براي عروس و پش تان ، تهيه ميكنيد . به عالوه ،   ی در واقع اين چن 

ی يگانه عروس تان خواهد بود چون جان ، يگانه پش   ،  تان است و ديانا جان ، نن 

آنان   به   ، تان را به عنوان مهريه  ل فعیلی 
ی ی منی تحفه بدهيد . طوري كه  همن 

ي نه ميخواهيم ، البته چند هزار ماریکی كه آن را  
ی ميبيند ، ما ، براي خود ، چن 

ی عرویسی مرصف خواهد شد ،  به ما ،   نقد خواهيد داد ، همه به ارتباط همن 

ی براي    من و شوهرم بايد لباس مناسبی
ا
ی  شب عمثل رویسی بخريم ، از مهمانهانی

ی كنيم ، مهمان ل ما ميآيند ، بايد پذيرانی
ی   ... كه به منی

 گپ را در هوا قپيد و گفت
 
  : مادراوالدها ، رشته

سوزي جان ، بیاييد اين موضوع را هم روشنفكرانه حل و فصل كنيم . ما و    -

ی نيستيم  
ی شما كدام افغان دهانر ی چن  بــها و طويانه و چنن  م آور  كه از شن  های رسر

مثل گپ بزنيم . حق اين است كه به حيث دو خانواده  روشنفكر مقيم اروپا ،  

اروپاييها نصف مصارف عرویسی را شما بدهيد و نصف ديگر را ما . آخر براي  

ی فرق دارد؟! يك روشنفكر دخنر و   اگر عرویسی پش ما است ، عرویسی   -پش چ 

  ... !دخنر شما هم است

ی و كشيدن آقاي دانشفر ، كه  
تا به حال با جاي به جاي كردن عينك ذره بيبی

 : كردن دست اجازه  صحبت خواست و گفتپيپ ، ناظر صحنه بود ، با بلند  

ی حل كنيم . من از   -
 مسايل را هم با تفاهم و خویسر

 
دوستان عزيز ، بياييد بقيه

ند . از  ، كه دخنر و پش هيچ با هم فرق نه دار نظر تيوريك با شما موافق استم  

همانطوري   مدنيت  موازين  و  ارزشها  همه  به  تيوريك  نظر   
 
يك  نقطه كه 

نه   يا  و  بخواهيم   ، ما   ، اما  و   . استم  ، معتقد  دارد  اعتقاد  ی  اروپانی روشنفكر 

 دارند .  خواهيم رسم و رواجها وجود  
ا
ی كه شما ، به طلبگاري ديانا    مثل ، همن 

يف آورده ايد ، يك رسم را به جا آ مطابق عنعنه رفتار ورده ايد و  جان ، تشر
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ی   ی و چ  ی مثل آيينه مصاف و آهسته ُبرو و نه ميدانم چ  هانی
ی ی چن  كرده ايد . همن 

  ... شب عرویسی انجام خواهيد داد ، همه رسوم و عنعنات استند، كه در 

 صحبت آقاي دانشفر ، يك لكچر مفصل در مورد رسوم عنعنات ايراد  
 
به ادامه

  : گفتندكردند و در آخر  

نيمچه    - نادرست  برخورد   
 
نتيجه جمله  از  افغانستان  ی 

بدبخبر ی  همن   ...

بــها نميخواهيم ،  روشنفكرهاي ما ، با رسوم و عنعنات   مردم است ... ما ، شن 

ی را كه سوزي جان ، گفت   هانی
ی بايد قبول  طويانه نميخواهيم ، اما ، الاقل آن چن 

ی   خواهند گفت !؟ ... آخر ما يك فاميل كنيد ، در غن  آن مردم در مورد ما ، چ 

م استيم     ... ! كه همه ما را ميشناسندرسشناس و محنر

، كاري شد كه »نی سيخ   امثالهم  ی و  با چنه زدنها در مورد جهن  باز   ، خالصه 

 آقاي دانشفر ، از نظر تيورك همه  بسوزد و نی كباب« . در حقيقت به  
 
گفته

عنعنه نی با نقطه نظر عمیلی يك عرویسی    مسايل را روشنفكرانه حل كرديم و از 

چند برابر مصارف معموله رسشته كرديم . و اما در مورد مهريه ، جنجال حل  

گرفتند تا در این باره هر دو طرف فكر كنند و پيش از عرویسی  نه شد و تصميم  

  . تصميم گرفته شود

ی گفت   : در راه برگشت به خانه مادر اوالدها ، با لحن خشمگن 

ه اي روشنفكراي تيوريكه ايتو جزاي عمیلی بتم ، كه تا رس شان ده سنگ م  -

  ... الت بخوره ، از ياد شان نه ره

بنده ، كه ميفميدم اگر زبان خود را شور بدهم مادر اوالدها ، كوفت دل خود  

ی خودش  را بر رس من خایل خواهد کرد،   زبانم را همان طور كه در وقت رفنر

ی نه گفتقفل یسی و دو دندان قيد كردم و هيچ  برایم گفته بود ، پشت   ی  م... چن 

هنوز يك هفته از اين قضيه نه گذشته بود كه جان ، و ديانا يك روز به خانه  

 كوتاه به  
 
  : من و مادر اوالدها ، گفتندآمدند و پس از يك مقدمه

ما ، امروز به اين نتيجه رسيديم كه تصميم ما ، در مورد نامزدي و عرویسی    -

ما ، امروز فهميديم ، كه برای همديگر ساخته  بسيار عجوالنه بود . در واقع ،  
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به    . باشيم  ك خوشبخت  ی مشنر
ی

زنده یک در  ميتوانيم  نه  و  ايم  ی  نه شده  همن 

  ... ا از هم جدا شويم سبب، به حيث دو جوان روشنفكر ، تصميم گرفتيم ، ت

ی قرار   از چ  ، فهميدم ، كه گپ  ، نگاه کردم  بنده ، كه به طرف مادر اوالدها 

  
 
ظاهرن مثأثر و متفكر ، يك لكچر ايراد كردند و  است ... جناب ایشان با قيافه

خوشبخت آرزو كردند  روي هر دو طرف را بوسیدند برای هر كدام شان آينده   

  . ن تصميم خود را به پدر و مادر ديانا هم بگويندو روان شان كردند تا ای

 گپ رسيدم ، مگر، تنها اين را نه فهميدم كه »آن مساله« 
 
بنده ، گرچه به ریشه

ی از مادر اوالدها ، پرسیدم ، در حایلی كه بق بق میخندید  
چ  گونه شده ، وقبر

  : ، گفت

ی عقل خان . او گپه مه بر ازي از دل خود   - ساختم كه دان تو    وي ، وي ، تو نی

ی جان ، يك  
 روشنفكر و اروپا ديده اس و از ما و تو  ره بسته كنم ، اگه نی

 
بچه

ی ره چتو كنه و يا نه كنه   ... كده اي گپا ره خوبنر ميفامه ، كه چ 

ی نه گفتم ، مگر   ین ، كه از ساده دیلی باز فريب خورده بودم ، هيچ چن 
این کمنر

  : گپ آمد و گفت  به، مادر اوالدها ، رسرس خود ،  

  . خوب شد كه از دست اي احمقهاي بيشعور ، خالص شديم -

ی اختيار از زبانم برآمد   : نی

ی استند ؟ ی و چ  ی كه مردم روشنفكر و چ 
  ... !تو خو ميگفبر

  : مادر اوالدها ، گفت

. اي احمق عينگی ميگفت كه مچم جامعه شناس و    -  
ی خاكه ده رسش اسنر

ی و    سياستمدار و ژورناليست ی بوده . يكدفعه پرسانش كدم كه حایلی هم  و چ  چ 

ی ، گفت : " بیلی ". و ده حایلی كه  
با دست خود به  با ايتو كارها رس و كار داره يا نی

 كتابها اشاره ميكد گفت
 
  : طرف قفسه

هاي ديگر خسته   - ی ی استم . از چن 
 ادبيات جهانی

 
و اما ، حاال مرصوف مطالعه

وع كنم داشده ام . در نظر دارم     . ستاننويیسی را رسر
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ونش مثل كتاب   ه یکی كتابه كه بن 
احمق الفوك ، فكر ميكنه كه مه پوشهاي ِمنر

 خودش واري  
 
ن ، نه  و درونش كله خاليس و بر ديزاين الماري ازش كار ميگن 

  : ميشناسم . باز پرسانش كدم 

ی نوشتيد ؟ -
  آيا تا حال داستانی

  : گفت

  .  مناسب نه يافتيم نه خن  ، متأسفانه سوژه   -

  : مادر اوالدها ، در حایلی كه پشت هر كلمه يك دشنام نثار ميكرد گفت

ی ناول يا رمان   ـ حایلی برش ايتو سوژه داديم ، كه عوض داستان كوتاه ، بره عن 

  . نوشته كنه

ی او روز كانادا همرايش گپ زدم ، برم سجل  
ی كاكايمه . وخبر خدا خن  بته حاچی

ی كاكا جان مرحومم نه بوده و  كه گفت . و  و سوانح اي الفو 
گفت كه همصنفی

  ... كاكا جان مرحومم حتا از اي آدم بدش هم ميامده 

 : پس از اين كه مادر اوالدها دل خود را بر رس روشنفكر تيوريك يخ كرد ، گفت

ش    - ی كه او روز پيشاور بر عمه گلم ، تيلیفون كدم و از دخنر
ی خنی بایسر

هان راسبر

  رويا جان  
 
طب ره خانده و يك دخنر روشنفكر و اليق اس و زبان  ، كه فاكولته

ی كه  
نه و راسبر ی ی ره بلبل واري گپ من 

مثل شاخ شمشاد مقبول  انگليیسی و آلمانی

اس ، بر جان ، طلبگاري كدم . عمه گلم گفت كه همراي رويا جان ، گپ خات  

مگرم ، فاميدم   خو اي يك رسم اس ، كه ده دفعه اول كیسی بیلی نه ميگه ، زد .  

ی ره كه اي " روشنفكر نما" ي  كه ده دل خوش اس . يك دهم هیمی  
مرصفی

روان كنم   ، كه  عمه گلم  به   ، تپ كنه  ما  ميخاست رس   ... و  الفوِك چلوس 

بسيار   . روشنفكر خات شديم  و  تحصيلكرده   ، مقبول  يك عاروس  صاحب 

ی  تعريفشه شنيدم كه كاري و باري و با 
كه به خن  بيايه ،  رسشته هم اس . وخبر

  ... مه ، از كارهاي خانه بيغم خات شدم

ی ، مادر اوالدها فرصت نه داد  
سم که با جان گپ زده يا نی تا دهن باز كنم و بن 

د ، با لحن جدي آمرانه فرمودو در حایلی كه دست خود را بر   ی   : كمر من 
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يك    -  ، جان   ! تمام   ، اس  تمام  . گپ  زديم  وخت گپ   ، جان    همراي 
 
بچه

داده ، بر ازي كه ميفامه كه از جان و دل  روشنفكر اس ، اختيار كارها ره بر مه 

ی آينديش فكر ميكنم . 
 بر خوشبخبر

+  

ه ماه اکتنی  نی مجله آسما  دوازدهم برگفته از شماره     ۱۹۹۹؛ منتشر
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 «»رسم قربان بچه

  ) داريم ( ؟  داغيم  افغانستان شوول پاپااااا ، ما ده  -

ی داشتيم ؛ مگرم جنگ    - جان پدر ده وختهاي گذشته كه جنگ نه بود هر چن 

راب كد
ُ
َرب و غ

َ
  ... ُملك ما ره غ

ی كه شوول ِ چيس ؟ -   پاپااااا ، ميفامن 

ی ره که نه ميفامم به اي معنا نيس كه بيسواد    -
مالومدار كه ميفامم . زبان آلمانی

ه نه ميفامماستم  ی   ! و هيچ چن 

  چتوغ مغدم افگانستان ) چتور مردم افغانستان ( از شوول ِ بد شان نه ميايه؟  -

اوال چندان خوش شان نه ميامد ، مگرم آهسته آهسته عادت كدن ، اول ده    -

ی ده     ... دهات اطراف مملكتشهرهاي كالن و پسان پسان عن 

ی يك پغسان ) پرسا -   ... ن ( دگه هم داغمپاپاااا ، ببخشن 

پرسان كو جان پدر . مه بسيار خوش ميشم كه تو ده مورد افغانستان عالقه  -

ی ده مورد وطنت     . بفامی داري و ميخانی

ی هم داغيم ؟ -   ده افگانستان لیسبن 

ی داشتيم ، مگرم    - جان پدر ، برت گفتم كه ده وختهاي پيش از جنگ هر چن 

ی و  
لعنبر تباه  نوكرهاي  اي روسهاي  ه  ی شان ملك ما ره خراب كدن و همه چن 

ی    ... ساخنر

  ميديدن ؟ همغدم از لیسبینها بد ن -

ی   هده اولها چندان خوش شان ن - ميامد ، اما آهسته آهسته ده شهرها يك چن 

دور   جاهاي  ی 
بعضی ده  خو   ، شد  حساسيت عادي  موردش  ده  هنوز  افتاده 

ی    . داشنر
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ی .     م افگانستان بسياغ تولغانس ) تولرانسپس مالوم ميشه كه مغد  - ( داشنر

ی نظغ ) نظر (  
  خود شما ده موغد ) مورد ( شوول ِ ها و لیسبینها چيس ؟راسبر

  ... مالومدار كه نظر خوب دارم  -

  ... مغه ) مره ( هيچ باوغم ) باورم ( نه ميشه -

ی باورت نه ميشه ؟ مه خودم هم معلم شوول ِ بودم  -   ... چ 

 ؟! مثیلی كه كدام كغوزس مسفغشتندس ) سوتفاهم    -
ی ی ميگن  اوه پاپااااا ، چ 

  ... بزرگ ( شده 

ی كه سند برت نشان بتم ، كه مه معلم شوول ِ بودم و ننه جانت    - ی ميخانی چ 

  ؟! هم معلم لیسبی 

چتو    - شما  ميتانه؟!  بوده  ی  لیسبن  چتو  مامان  !؟  ی  ميگن  ی  شما چ   ، پاپاااا  او 

ی ، شوول ِ بوده ميت
ی ، نی

ی ؟! نی   ... اي يك گغوزس مسفغشتندس اسانن 

ره    - رسیمی  اسناد  برت  الماري  از  مه  باش كه  اينه   ، اس  ميسفرشتندس  ی  چ 

  م... بيار 

 مه
 
 ننه جانت ! بيا سيل كو ، بيا  ؛ بيا سيل كو اي شهادتنامه

 
  !اي هم شهادتنامه

ی  -   ... اویکی ، دغست ) درست (، دغست ، شما اجازه بتن 

ی اي اسناد ده آلمان اعتبار نه دارن -   ...؟ !اجازه بتم ، كه بگونی

ی . اي سندهاي شما    - !(، شما مغه يك دکيکه وخت بتن  ! نی ناين !، ناين !)نی

) ترجمه ( المانيشاعتباغ داغن ) اعتبار دارن ( اينه ايجه ده  
 
هم نوشته     تغجمه

شده ... مه  تندس شده كه اعتباغ داغن . مگغم ) مگرم ( يك گغوزس مسفرش

با   ی برش شوله ميگن 
آلمانی انگليیسی كه ده  بايد بغتان توضيح بتم كه سكول 

  ، فرک داره  ی شوول ِ  ی دگه چن  ی و لیسبن  ی دگه چن 
بيجی اس.     همتو هم ليسه 

ی ...   ی لغتهاي بسياغ دگه رکم ) رقم ( اسنر   ... چتو بگويمشوول ِ و لیسبن 

  ... اوالد آدم واري -



------------------------------------------------------------------------------  
 [ 109] صفحه                                                      «یکت ی ژورشت »طن  می جرا

 

 ( پاپا کاغ ) قار ( نهبيته ) لط  -
 
ی شوول ِ مردهاي همجنس     فا

ی خو ، ده آلمانی شن 

ی هم زنهاي     ... همجنس بازه ميگنبازه و ليسبن 

ی  -
 خر از اول همتو اوالد آدم واري ميگفبر

 
  ... خو چوچه

  ... ماندين   مه خو ميخاستم ، مگغم شما نه -

ايتو    مرگ نه  - به  ی  تو ره چ   سگ 
 
... چوچه ياد    ماندين  ی كه 

ی چبر
لغتاي چبر

ي   ... بگن 

ايتو     مه خو نه  - ميتانم كه چشم و گوش خوده بسته كنم . ايجه ده آلمان 

ها عاديس ی   ... چن 

ی برو    -
ی چبر

هاي چبر ی  خر ، عوض ايتو چن 
 
مرگ عاديس . درد عاديس . چوچه

ی ، تخنيك ياد  
ی

ی كه ما فرهنگعلم ياد بگ
ی ... ميفامی وخبر

ی
ی ... كمال ياد بگ

ی
و   بگ

  ... نه ميفاميدنمدنيت داشتيم اروپاييها هنوز نام كلتور و مدنيته 

ی  -   ... اویکی ، اویکی ، اي گپهاغه بغم ) اي گپها ره برم ( گفتن 

ی ، شو و روز مايكل جكسن و نه    -
ی ره گرفبر خن  چرا پشت فرهنگ فاسد اروپانی

  ... ميشنويمی فامم یکی و یکی ره  

  ... مايكل جكسن دگه كهنه شدهاو پاپاااا ،  -

ی برت بخرم،    -
ی كه یسی دي افغانی

ی نه ميشنوي ؟! ميگفبر
ی افغانی

چرا موسيفر

ی ره  
ين یسی دي هاي افغانی   ... برت خريدمخوبنر

ی كه ده كنشتش رفته بوديم و شما یسی دي   -
ی ، هیمی خانندي افگانی

ها ن راسبر

  س؟! شوول ِ اهاي شه برم خريدين مثیلی كه  

ن  اگه  - باز گليت  بشنوم  دانت  از  ه  ی چن  ايتو  دگه   
 
دفعه ... خوب  ه  يك  باشه 

؟! افغانها ايتو كثافتكاريــها   ی
  . ره نه دارنفاميدي يا نی

خن  اگه ايتور اس چرا ميخاند : »او بچه جان او بچه ، رسم کربان بچه ... «   -

ن ميكد)او بچه جان او بچه ، رسم قربان بچه( و كل مردم هم برش چك چك 

  ... ؟!
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... لعنت به كار بد شيطان ... اگه قسم خورده نه می بودم حایلی باز ايتو يك    -

فت ... برو پيش ازي كه  شكم لغت ميكدمت كه او زدن    يادت من 
 پيشنر

 
دفعه

ی باز پشت قسم 
و ... هم نه خات  عاصی شوم از پيش چشمم گم شو ... اگه نی

  ... گشتم

  + 

دهم  برگرفته از شماره   ی   سن 
 
ه    -نی آسما  مجله  ۲۰۰۰ یجنور منتشر
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ویير     نفسگل و قاچاقنر هنر

از  يگی  عرویسی  به  جان  صابر  همشم  و  من  باالخره  ی 
طوالنی مدت  از  بعد 

خشبره  پش كاكاي شوهرم ميشد .  خويشاوندان خنی شديم . عروس ، دخنر  

خواهم  باالخره در آلمان هم يك عرویسی را  کوتاه كالم بسيار خوش بودم كه  

  .دید

يك هفته پيش از عرویسی ، صابر جان پرسید که در شب عرویس چ  لبایس  

ی مناسب و ارزان   خواهم پوشید . گفتم تا آن وقت خدا مهربان است يك چن 

ی شد و گفت
  : خواهم خرید . اما، صابر چرنر

ی  -
ی به يك بوتيك قيمبر

ی كه بلسبر
  لباس فرمايش داده !؟  خنی داري يا نی

 كه به آلمان آمده و سوزنمانی هایش را ديده ،  
صابر ، زن برادر خود را از وقبر

بد   بسيار  را در غیابش  برخالف كابل  او  بودنش  قد  به خاطر کوتاه  ميبيند و 

 .بلسبر میخواند

ی صابر، گفتم   : برای آرام ساخنر

لباس پرنسس ديانا ره   - اگه  او   ، ين    ده قصيش نه باش  بهنر بپوشه و ده  هم 

ی  
ی

  ... خوده چاره کده نه خات تانستآرايشگاه ُبره ، بد اندامی و بد قواره یک

ی    -
ی و از دنيا خنی نه داري ، اي بلسبر

او زن ، تو خو شو و روز ده خانه شيشبر

  ... زدن ما ميكنهتمام اي كارها ره به خاطر كم  

 خوده خراب ميكنه ، -
 
ر نه داره  بانش كه بكنه ، خانه   ... بر ما خو رصی

ی كالن كه ما ره هم خنی ميكنه ، از روي    -
ی كه هر ماه يك مهمانی

تو فكر ميكبی

ی ! با اي  
ی ! نی

ی اس؟ نی
ه كه  دوسبر سوزنمانی ها ميخايه قصد گذشته ره از ما بگن 

دربار داشتيم و  ده كابل مه ده چوكيهاي بلند بلند كار ميكدم و موتر و دپ و  

ی  غالم جان بي چاره نان خوردن خوده نه داشت ... مگر ايجه ده آلمان همه چن 

ه تقسيم ميكنه و مه از دست  رسچپه شده .   ی ی ميكنه و پينر
انی غالم جان تكسن 

ميتانم   نه  ي كده  ی فشار خون چن  و  ی شكر 
مريضی از كومك  اي  تنها  مجبور  و 

ی كنيم
ی

  . سوسيال زنده یک



------------------------------------------------------------------------------  
 [ 112] صفحه                                                      «یکت ی ژورشت »طن  می جرا

 

ی ، مه خو جور استم . صد   -
دفعه برت گفتم كه بان اسناد   تو اگه مريض اسبر

ی دگه نه شد   م و  تحصيیلی خوده تثبيت كنم ، اگه چن  يك كورس پرستاري بگن 

  . يك كار مناسب پيدا كنم ، مگر تو نه ماندي

ی و مه ده خانه بشينم،   -
؟! اگه تو بري كار كبی ی

او زن ، تو چرا مره درك نه می كبی

يك به يك   ی پيسه خات شدم و مه پيش سيال و رسر نُچو خات گفنر
َ
  ... ره ز

ی و باز پشت ايتو گپها ميگردي !؟  -
ی

  عجيب اس ، تو هنوز خوده روشنفكر ميگ

مه خو روشنفكر استم ، مگر با روشنفكري خود خو دهان مردمه پت كده    -

  ... نه ميتانم

ی گفتم فايده نه کرد . صابر قانع نه شد و ميگفت  ی كردم و هر چ  خالصه هر چ 
لباس شيك بخرم و از زن ايور خود پس نه مانم .  تيك يك جوره  بايد از يك بو 

بوتيك   يك  بودم كه  شنيده  خود  خواهر خوانده ي  يك  از  هم كه  ی  من 
ايرانی

لباسهاي شيك را برای چند روز به كرایه ميدهد ، آدرس همان بوتيك را پيدا  
  
 
ی  آخرين مود را به كرایه گرفتم . مگر مو كرده و يك جوره لباس جانانه ضوع كرانی

چند روزی خوش باشد كه در سيایلی از زن  بودن لباس را به صابر نه گفتم ، تا 
  . ايورم پس نه مانده ام

اهن   سید كه چرا در مورد پول سختگن  استم . او جان خواهر اگر يك پن  شاید بن 
دستكول و بوت مناسب از بوتيك ميخريدم ، كم از كم يك و نيم هزار شب با  

 . ميشد  بر    مارك  فكر كنيد كه  شما  »سوسيال  حال  اصطالح  به  فاميل  يك 
خور«، جمع كردن يك و نيم هزار مارك تا چ  حد سخت است . باز كاش قبول  

و زن ايورم هر چ  بکنند و یا نه کنند قبول شده استند و شده ميبوديم . ايور  
باز هر دوي شان كار سياه هم ميكنند . مگر ما اگر گپ كشيدن كشيدن شود ،  

  ... نه میدانم که چ  رسنوشت ما چ  خواهد شد

ی   ، هر طوری كه بود و یا نه بود ، شب عرویسی با لباس شيك كرانی خوب خن 
  . سالون عرویسی شدمبازو در بازوی صابر داخل  

عرویسی در يك رستورانت بسيار لوكس و درجه اول شهر ما برگزار شده بود .  
ش به خاطر عرویسی از امريكا دعوت  هم با ايك آواز خوان بسيار مشهور   ركسنر

  . شده بود 
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ی اول برای تان قصه كنم .   خالصه مجلس چنان عایلی بود كه نه ميدانم از چ 
ی عروس و داماد داخل  

ت باز ماند . هر  وقبر سالون شدند ، دهان همه از حن 
هم مقبول و هم بسيار شيك . از    - دو نام خدا مثل ستاره هاي هاليود بودند  

ی به    طريق اهن عروس را يك بوتيك امريكانی »ُپس ُپس« زنانه خنی شدم كه پن 
به اصطالح    ۸۰۰۰قيمت   تهیه کرده است. حال  بر شما »الف و  مارك  ی  چ 

ی ام چنان لباس شيك عرویسی را حتا در  
ی

پتاق« بزنم! راستش این که در زنده یک
  . فیلمها و كتالكها هم نه ديده بودم

ها ميوه و دا ی ی روی من  نه فراوان بود ، و مهمانها هم مردمهاي رسيده و  گرچ 

ی نان دعوت شدند ، يك  بودند، اما با آن هم   روشنفكر  ی كه مهمانها به من 
وقبر

 .بن  و بار و چور کردنی درگرفت كه دیدنی بود

 امن  
 
ی ام خراب شود، ناچار در يك گوشه من از ترس این که مبادا لباس كرانی

راه باز    از میان جميعتدا خن  بدهد ، سه چار بار پناه گرفتم. و اما صابر را خ

ی تا ميتوانستند خوردنی گرفتند و دور  
ی

کرد و چاره  كار ما را كرد . پسان كه همه یک

 نان خایلی  
ی ی نيم هم نه شدهو بر من    .اند  شد ، ديدم كه هنوز غذا هاي رس من 

وع شد و مراسم بدل کردن چله ،   بتخوري ،  پس از نان ، اصل عرویسی رسر رسر

و...   خينه   ، فاميل  آيينه مصاف   . رسيد   » يگی
نوبت »سيایلی و رسر باالخره  تا 

جواهرات تحفه دادند، كه عروس و داماد آن قدر بسته هاي طال و الماس و  

ی این هم   د در همه جواهر فروشيهاي »تينا و سوزان« نن  خدا گردنم را نه گن 

  . جواهرات موجود نه خواهد بود 

ی درد رس  بدهم که عرویسی چنان بود كه همانندش را در فيلمها هم نه ديده    چ 

م صبح دوام كرد . در پایان ، عروس و داماد پس  بودم ... رقص و قرص  
َ
م د

َ
تا د

ی در يك موتر لوكس كه در آلمان  
مانندش را نه دیده بودم ، سوار  از خدا حافطی

ي مهمانهاي دیگر  شده و به خانه رفتند . ما هم از روي كنجكاوي مثل بسيار 

 شان همرایهی كرديم . خانه هم چنان بود كه نه گو و نه پرس .  آنان را تا  
 
خانه

خرپولهاي   همان  از  داماد  فاميل  بود كه  آشکار  عرویسی  محفل  پای  رستا  از 

  ... !ميليونر است

***  
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آغا جان مامايم  -نفسگل جان   ی ميكند،    -خانم شن 
ی

كه در يك شهر دور تر زنده یک

 ما    در آخر 
 
 پس از عرویس به خانه

 
آمد و راجع به عرویسی پرس و پال كرد.  هفته

به این ترتیب فهميدم كه آوازه  این عرویسی شاهانه در تمام آلمان میان افغان  

 . ها پيچيده است

 ای عرویس را به نفس گل جان گفتم ، اما، وقبر  خوب، خوایه نه خوایه  
 
قصه

يل را پرسید، در دادن پاسخ درماندم . به  او در آخر آدرس و تيلیفون داماد خ

ترتيب بود آدرسها و نمرات تيلیفون را پس از پرسان و جویان از این و آن هر  

سید، تشكر كرد.   برایش پيدا كردم . نفسگل در حایلی كه بسيار خوش به نظر من 

  : مگر وقبر خواستم دليل اين خویسر اش را بفهمم ، در جواب گفت

  ... ا جواب كل سوالها ره خودت خات فاميدي ده هیمی زوديه -

آغا جان مامايم تيلیفون کرد و   و چند هفته از اين گپ تن  نه شده بود كه شن 

ی كارهاي بسيار گفت كه نفسگل جان ميخواهد برای يك ماه  
 بعضی

 
برای رسشته

به   ام بسياري كه  از روی احنر البته   . باشد  بيايد و مهمان ما  ما  مهم به شهر 

آ ی ميكردمشن  ی از نفسگل پذيرانی
 . غا جان مامايم دارم ، چار ناچار بايد به خویسر

در   جنگ  ی  مصدومن  به  كومك  “انجمن  كه  دانستم  رسيد  نفسگل  ی 
وقبر

يه در شهر  افغانستان " كه نفسگل رياستش را دارد ،   ميخواهد يك كنشت خن 

  . ما برگزار کند

ب كرد . چند آوازخوان  نفسگل برای كنشت يك سالون بسيار بزرگ را انتخا

  ، .  پرطرفدار هم حارصی شدند در كنشت  اک كنند  اشنر افتخاری  به صورت 

ی مصاحبه كرد .  
ی افغانی

 تلويزيونی
 
يه و برنامه نفسگل پيش از كنشت با چند نشر

 رنگه هم چاپ شد
 
  . چندهزار پوسنر و دعوتنامه

ی صاحب رحمت هللا خان همو    -  نفسگل برای مشورت در هر كاری به حاچی

تيلیفون ميكرد و چند    - تان قصه كردم  كیسی كه پيشنر از عرویسی پشش برای  

  . بار هم با او مالقات نمود
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خالصه در يك مایهی كه نفسگل در شهر ما بود ، نی نفس گل قرار و آرام داشت 

تعداد   خدا  نام   . بود  دويدن  دويدن  شب  نصف  تا  صبح  از گل   . ما  نی  و 

يه  داوطلبهانی كه ميخواستن اک كنند چنان زياد بود ، كه  د در اين كار خن  اشنر

هر روز بیست یسی نفر برای مالقات نفسگل ميآمدند . و من در اين يك ماه  

ی   رستورانت بايد چاشت و شب برای نفسگل و مهمان هايش نان تيار مثل آشن 

اينسو و آنسو ميدويد تا اوامر نفسگل ميكردم و صابر هم مثل سكرتر و پايدو  

ی  ر 
ی بود و ميگفت كه ان شا هللا پول كافی ا انجام بدهد . نفسگل ، بسيار خوشبن 

ی جنگ جمعآوري خواهد شد و چون ميفهميد كه  برای   به مصدومن  كومك 

بسيار از اندازه گذشته ، ميگفت مهمان و مهمانداري و تيلیفون و تيلیفون بازي  

ی كه جمعاوری خواهد شد ، مصارف ما  ان خواهد    كه از پول اعانه هانی را جنی

البته كه ما هم روزهاي اول تعارف ميكرديم ، اما پسان پسان كه مرصف کرد .  

ی نفسگل  
ي  از حد و اندازه تن  شد ، وقبر ی د ، چن  ی ان مصارف ما گپ من  از جنی

  . برای رد وعده هایش نه ميگفتيم 

ی   خوب به هر ترتيب باالخره روز كنشت رسيد . در سالون جاي سوزن انداخنر

ي هم سالون را پرجوش و خروش ساخته  ه بود . آوازخوانها و گروههاي  ن هنی

مست ميكردند و ميدان بودند . جوانها پیهم از آوازخوانها تقاضاي آهنگهاي  

ی محفل به اوج گرمی رسيد ، نطاق پس  
از رقص و قرص جوش ميخورد . وقبر

 چند شعر پر احساس در باره  كومك به وطن و هموطنااز 
 
ي  دكلمه ن و دستگن 

ده هاي جنگ ، نفسگل را   ی ر دعوت نمود .تا  از مصيبنر ی کرد و به روي ستن 
معرفی

يك    . است  ماهري  نطاق  فهمیدم که چ   آغاز کرد،  را  سخن   
 
رشته نفسگل 

ی كاغذ گپ زد . سخنانش چنان پخته و پر تاثن  بودند كه چندین  ساعت   كامل نی

يك بود خودم هم دستخوش گریه  زن و مرد پن  با صداي بلند گريه کردند و نزد

ی ديد تمام سالون زير تاثن  سخنانش غرق شده از كار هاي  
شوم . نفسگل وقبر

افغانستان "  در  ی جنگ  به مصدومن  “انجمن كومك  به حال  تا  ی كه  نی يه  خن 

تشكيل   هدف  و  نمود  يادآوري  از  كرده  و  داده  يــــح  تشر را  يه  خن  كنشت 

پایان هم پس از يك عالم توصيف  هموطنهاي حارصی تقاضاي كومك كرد. در  

ی صاحب رحمت هللا خان ، او را برای صحبت دعوت كرد   . از حاچی
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ی صاحب رحمت هللا خان پس از سخنان کوتاه و بروز احساسات در مورد   حاچی

ورت كومك به هموطنان محتاج ، يك   ون آورده و  رصی پاكت از جيب خود بن 

ی گفتدر حایلی كه به طرف صندوق اعانه اشاره ميكر    : د به زبان كتانی

هموطنان عزيز ، به نظر من بهنر است هر كس به اندازه  توان خود يك مقدار    -

  ... پول به صندوق اعانه بريزد  

ی صاحب پس از اين كه پاكت را در صندوق انداخت گفت   : حاچی

من پيشنهاد ميكنم تا يك كميسيون باصالحيت از اشخاص رسشناس و معتمد    -

ی  ی نظارت كند  شوند  هم تعين    ... تا بر رسانيدن كومكها به مستحقن 

ی كه در گذشته  ورت اين كميسيون و خورد و ُبرد هانی
ی صاحب در مورد رصی حاچی

ی اشخاص و  
مووسسات شده بود مفصل صحبت كرد و در آخر  از طرف بعضی

ی كرد 
  . هم چند نفر را برای عضویت در کمیسیون معرفی

ی  حاچی تاييد  به  ی  نن  نفر  رييس    چند  حيث  به  را  او  خود  و  زدند  صاحب گپ 

ی وقت بود كه چند نفر دیگر با تعريف از  كميسيون پيشنهاد كردند . در   همن 

 نفسگل او را به حيث رييس و چند نفر دیگر را هم به حيث  
 
شخصيت و تجربه

ی صاحب   ی كردند . خالصه يك تعداد به طرفداري حاچی
اعضای كميسيون معرفی

ی وقت   و يك تعداد دیگر هم  به طرفداري نفسگل به میدان شتافتند . در همن 

  يك ريش سفيد پشت میكرفون رفت و با صدای لرزان نایسر از کهولت ، گفت

-    . ی ی تان نام خدا مردم تحصيلكرده و فهميده استن 
ی

وطنداراي عزيز ، شما همه یک

و مقام نيس . گپ رس كار خن  اس . مه به حيث  ايجه خو موضع كدام چویکی  

نفر ده    يك از هر دو گروپ سه سه  پيشنهاد ميكنم كه  كميسيون ريشسفيد 

    شامل شون

  .همهمه نی سالون را فرا گرفت

ی خطابه  . سالون را وادار به سکوت ساخت ،پن  مرد با کوبیدن عصا بر من 
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ی گپ كوتاه شود و باز نوبت   نيس! چتو امتو درست - ... ؟ جوانها كه ميخاسنر

رقص و قرص برسد ، با چنان رس و صداي قاطع از پيشنهاد  ساز و رسود و  

  . ات مخالفت نه مانداستقبال كردند كه برای هيچكیس جر 

ی صاحب و دو نفر از طرفدارنش و نفسگل و دو نفر از طرفدارنش   باالخره حاچی

شدند . پس از ختم اين جنجال هم نفسگل و    عضويت كميسيون انتخاببه  

ان مجلس   از حارصی ی صاحب  ،  هم حاچی توان  اندازه   به  تا هر كس  خواستند 

كار را  چهل نفر اين  -سه هزار نفر یسی -كومك خود را در صندوق بیندازد . از دو

باره   تکرار چندین  باالخره پس  نه     کردند و  پیدا  تقاضا ؛ وقبر دیگر داوطلبی 

جوانها پشت مكرفون رفت و پيشنهاد كرد تا چند تا از نوجوانان  ز  شد، يگی ا

صف به صف بگردانند ، تا  دخنر و پش همراه با اعضاي كميسيون صندوق را  

ی وقت ساز و آواز هم از   هر كس مجبور شود يك اندازه كومك بکند و در عن 

وانان رو  رس گرفته شود . اين پيشنهاد هم با استقبال بسيار پر رس و صداي ج

  . به رو شد

  . آمد  مردم  میان  صندوق  و  رفتند  رقص  ميدان  به  دوباره  جوانها  خالصه 

نام سگرت كشيدن   به  ان هم كیسی  از  حارصی تازه  ی هواي  نام گرفنر به  و كیسی 

ون شدند . صفهاي دور و درازی در برابر تشناب های زنانه و مردانه   سالون بن 

ی به پيچش و اسهال مبتال شده  تشكيل شدند ،گونی خداي ناخواسته همه  
ی

یک

  ... !باشند

در پایان محفل ؛ صندوق مهر و الك شد ، مگر با آن هم روی محل نگهداری  

اینبار نفسگل با آوردن این دليل كه رييس انجمن  صندوق جنجال پيش آمد ،  

برنده شد. چهار طرف   قانون مسووليت دارد  برابر  دعوت كننده است و در 

و هر عضو كميسيون در هر پهلوی صندوق چند بار    صندوق كاغذ رسش شد 

و باالخره صندوق را به نفسگل تسلیم دادند. نفسگل از اعضاي    امضا كرده

 ما بيايند و پس از حساب دخل و خرچ در  
 
كميسيون دعوت كرد تا فردا به خانه

ندمورد     . كارهاي بعدي تصميم بگن 

  
 
 .ما جمع شدند خالصه ، روز بعدی اعضاي كميسيون در خانه
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 کومک ها و رسانیدن آنها به  
ی

پيش از باز كردن صندوق در مورد چ  گونه یک

افغانستان بسيار بحث شد .در آخر تصميم گرفتند تا كميسيون با پول نقد به  

ورتها و امكانات ، به نيازمندان كومك  افغانستان برود و در    رصی
 
محل با مطالعه

  . کنند

از   پس  اعانه  صندوق  «  وقبر  فبی به  »معاینات  و  ی 
ی

همه یک  
 
قیافه شد،  باز 

سيد.   ی بود . رسجمع اعانه ها به سه هزار مارك هم نه من 
خصوص نفسگل ديدنی

نوتهاي ده ماریکی و سكه هاي پنج ماریکی ، دو ماریکی ، يك ماریکی  زيادتر اعانه ها 

فينيگی بودند . میان بانکنوت های  و چند تا هم سكه هاي پنجاه فينيگی و ده  

کوچک چند نوت پنجاه ماریکی و صدماریکی هم بودند .و اما در صندوق يك  

ی  
ی

همه یک را كه  پاكت  اين  نفسگل  وقبر   . میکرد  خودنمانی  هم  سفيد  پاكت 

ی  صاحب رحمت هللا خان در صندوق انداخته بود ، باز كرد،     ميفهميدند حاچی

بود و  يك نوت صد ماریکی  از عصبانيت نزديك بود منفجر شود : در پاكت تنها  

  ... بس

نفسگل در حایلی كه هنوز پاكت و نوت صد ماریکی را در دست داشت ، سوی  

ه شد .   ی صاحب خن  م رسخ شده بود ، گفتحاچی ی صاحب كه از رسر   : حاچی

 شما قسم كه من يك نوت هزاري در پاكت مانده    -
 
ين همه و هللا به رس شن 

  ... بودم

  : نفسگل جواب داد

وش نه بود كه هزار ماریکی شما را خورده باشد و تنها  در درون صندوق خو م  -

  ! ... پنجاه ماركش را مانده باشد ؟

ی صاحب گفت   : حاچی

-  -  
 
  ... حتما

ی صاحب را با تندی قطع كرده و باز با لفظ قلم گفت   : نفسگل گپ حاچی
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ی اعضاي   -
ی

ی صاحب ، صندوق پيش چشم خلق عالم و با امضاي همه یک حاچی

م كميسيون    مهر و الك  مهر و الك شد  محنر
 
از معاينه امروز خود تان پس  و 

  ... !صندوق را باز كرديد 

ی صاحب در حایلی كه مثل لبلبو رسخ شده بود و ريش نيمه فرانسويش   حاچی

  : گفتميلرزيد ، گپ نفسگل را برید و  

  ... اما من شاهد دارم -

ی صاحب درآمد و پرسید   : نفسگل باز در گپ حاچی

   هد تان یکی است ! ؟اين شا -

  ... پش بزرگم -

ی به خنده افتادند  
ی

اما، كیسی از روي حيا خنده  خود را خورد  –از اين گپ همه یک

  . و كیسی هم موفق نه شد

د ، با   ی سك من 
َ
ف
َ
ی صاحب در حایلی كه ن کوتاه گپ، پس از قيل و قال زياد ، حاچی

  : پول خود را از جيب كشيد و گفتزحمت زياد بكسك  

اما ؛ خن  باز هم صد مارك دیگر صدقه     شايد پول از پاكت افتاده باشد ...   -

  ... رس شما

  : نفسگل گفت

ی شاهد بودند كه رس پاكت تان رسش شده بود . از   -
ی

ی صاحب ، همه یک حاچی

ون افتاده میتواند ! ؟پاكت رسش شده چطور     پول بن 

ی ميشد و دندانهاي خ ی صاحب در حایلی كه رسخ و سنی م  حاچی
ُ
ود را ميجويد ، غ

م كنان گفت
ُ
  : غ

ی    - شايد در وقبر كه پول را در پاكت مينداختم ، از سبب تاريگی پول بر زمن 

  ... افتاده باشد
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ی تر ميشد گفت
  : نفسگل كه ساعت به ساعت عصبانی

يم كه درست بگوييد ، باز هم به يك آدم مثل شما ، كه    - ی صاحب ، گن  حاچی

استید و در يك عرویسی زيادتر از چند صدهزار و ميليونر  نام خدا يك تاجر عمده  

  - ، بايد بيستمارك مرصف ميكنيد ، همان ذكات گويا هم اگر حساب كنيم  

  ... یسی هزار مارك اعانه ميداديد 

ی اش پاك ميكرد ، گفت
ی صاحب در حایلی كه عرق خود را با دستمال بيبی   : حاچی

ی    -
نی ی ه جان ! از دل گرمت گپ من  ، به لحاظ خدا رس زخم دلم نمك  او همشن 

ميليونر استم ؟ ! من هم مثل شما يك سوسيال خور نه ریز . یکی گفته كه من  

م ، چند  مارك هم به نام  استم . پنجصد مارك در ماه از سوسيال معاش ميگن 

ی مریضی شكر و   به خاطر داشنر ي هم  ی ، يك چن  ميدهند  برایم  فاميل  رييس 

بودن   انه خور  ی مپرهن  مارك هم معاش سوسيال  برایم  . يك چند صد  يدهند 

ی بيست سایلی كه در   آلمان استيم برای اوالدها و مادر اوالدها ميشود . در همن 

ی كرديم . وقبر كه  
ی و سوگبر

ي سخبر ی ی پول سوسیال يك چن  روز مبادا از همن 

ايط  جنجال عرویسی پيش  ي هم قرض و وام گرفتيم كه رسر ی آمد مجبور يك چن 

ی  ا پوره كنيم و عرویسی پشم را  خانواده  عروس ر 
رو به راه بسازيم . از روي خویسر

، در   . ها  بود  ناموس   ننگ و 
 
. مساله نه كرديم  پول مرصف  خو در عرویسی 

ی داشتيم، ميليونر بگوييد ميليونر بوديم ، مگر گرفت خدا   وطن، ملك و دارانی

ی كه رس و ناموس   ون كشيده توانستيمشد . همن  باز هم   خود را هم زنده بن 

جاي شكر است ... حاال تنها يك نام و نشان گذشته برای ما مانده است ، اگر  

فت و از خجالت   ی نام و نشان هم من  ناموس پشم را خانه نه مياوردم ، همن 

براي خدا يك كیمی انصاف داشته  پيش مردم رس بلند كرده نه ميتوانستم . از  

  ... باشيد

ی حن  
ی

ی صاحب همه یک ي نه گفتاز گپهاي حاچی ی   . ان شديم و دیگر كیسی چن 

ی دويدن معلوم شد   پس از تيلیفون و تيلیفون بازي و رفت و آمد و باال و پاين 

ی وقت  كه عايد فروش تكتهاي كنشت هم   سد . در همن  به دو هزار مارك نه من 

ی صاحب و نفسگل شاخ در شاخ شده و يك دوره دعوا   كردند .  باز هم حاچی
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ی صاحب مشوره  غلط نه ميداد و به چندین صد    نفسگل ميگفت كه اگر  حاچی

ی روان  
 مجانی

 
نه ميكرد ، الاقل از مدرک فروش تك كنشت يك  نفر دعوتنامه

ی صاحب ادعا   داشت كه  عايد مناسب به دست آمده ميتوانست . مگر حاچی

م و رسشناس اصلن   ی دعوتنامه ها فرستاده نه ميشدند ، آدمهاي محنر اگر همن 

يك پول سياه هم  يامدند و نه تنها محفل سبک میشد ، بل  به كنشت نه م

  ... اعانه جمع شده نه ميتوانست

مندی كه از جاي هاي دور آمده بودند ، تيلیفون كرده و   در این میان يگان هنی

ی انجام داده اند ، اما الاقل بايد قیمت تكت رفت  میگفتند كه  
كنشت را مجانی

  ... و آمد شان پرداخته شود

ها ،    باديگاردها ، قيمت چاپ پوسنر
 
 سالون ، حق الزحمه

 
 كرايه

 
پس از محاسبه

مندان و بگن  و نه مان ، از تكتهاي و  
دعوتنامه ها ، مرصف هوتل و نان هنی

ی ماند و بس
  . رسجمع عوايد، تنها حدود چهل مارك بافر

، در عالم  كميسيون كه پيش از باز كردن صندوق اعانه و حساب عوايد كنشت  

بحث كرده بود ، در آخر تصميم گرفت تا يك  خيال روی هزار پالن و پروژه  

ی سازمان ملل متحد بنویسد و با توضيح  
ی رسمنیسر

وضع افغانستان پيام عنوانی

ی جنگ ، تقاضا كند و يك پيام هم    آن سازمان را به كومك به مصدومن 
 
توجه

ی  
ی عنوانی »نی راديوی  به  و  شود  نوشته  جنگ  ی  »صداي  مصدومن  و   » ی یسی نی  

  . امريكا« فرستاده شود

اعضاي كميسيون كه وضعیت را ديدند برای ترك جلسه بهانه هانی ساخته و  

و تنها حاچی صاحب و نفسگل     دادند . وقبر كه همه رفتندبه دیگران وكالت  

م و صابر هم رفت تا    نان را بگن 
 
خانه كه رسشته ی ماندند، من هم رفتم به آشن 

ی صاحب چند  صابره را ا بار اينجا و آنجا  ز مكتب بياورد . در غياب ما، حاچی

نه   شنیده  درست  ی گفت که  هانی
ی چن  مصاحبه  مورد كدام  در  و  تيلیفون كرد 

  . توانستم

ديدم   خانه كه خالص شدم  ی آشن  نفسگل از  و  ی صاحب  و حاچی معجزه شده 

  . بسيار صميمانه گرم صحبت استند



------------------------------------------------------------------------------  
 [ 122] صفحه                                                      «یکت ی ژورشت »طن  می جرا

 

 ن  هم از چند رادي
ی  يك ساعت پسنر و ، تيلیفون آمد كه ميخواستند با حاچی

« و »صداي  صاحب و نفسگل مصاحبه كنند . همو   ی یسی ی نی روز راديوي »نی

ی صاحب و   نفسگل مصاحبه نمودند . هر  امريكا« و چند رادیوی دیگر با حاچی

برای   ی كه 
اقدامانر به  راجع  دند  ی من  پر  به كاله همدیگر  دوي شان در حایلی كه 

ی جنگ  كومك   در افغانستان رويدست دارند سخنها گفتند . در  به مصدومن 

ی صاحب رحمت هللا  راديوها گفته شد كه در اثر ابتكار نفسگل و   حمايت حاچی

ی   ی را برای كومك به مصدومن 
ی

جنگ  خان ، مهاجرين افغان در اروپا حركت بزریک

را   موثري  اقدامات  ی  نن  الملیلی   
ی بن  سطح  در  ی گونه  همن  به  اند.  آغاز كرده 

ی و به خصوص ملل  رویدست دا 
 جهانی

 
متحد و كشورهاي ثروتمند  رند تا جامعه

ی جنگ در افغانستان برسانند   . كومكهاي الزمه را برای مصدومن 

ی من بيچاره و صابر ، كه از کم  
چند روز بعد در شهر ما آوازه شد كه ما ) يعبی

ها  هم از كیس گرفته نه ميتواند ( از صندوق اعانه هزار دیل حق حالل خود را  

  ... !مارك را دزدي كرده ايم؟

برائت   برای  ناحاچی  ی  این حاچی ميكنم  بسته    خودفكر  ما  بر  را  ناحق  تهمت 

یه هم ادعا ميكند كه يك يا   اک کننده  دیگر کنشت خن  است . چون هر اشنر

ی تهمت ناحق بر ما را به نفع  چند صد مارك اعانه داده ، به   اين علت آنان چنن 

  .خود میدانند

در آخر يك شانزده پویل  اين ترتيب نی تنها زحمات و مصارف ما که نفسگل به 

ی كرديم ی نه داد ، هدر رفتند ، بل يك نام بد هم كمانی   . اش را هم مجرانی

 جوانب مساله، من هم چنان كاري كردم كه کوفت دلم  
 
پس از سنجش همه

  . ،  برآمد  رحمت هللا  ی  حاچی مناسب گفتم كه  آدم  نفر  چند  به  قاچاقنی  بیل 

او   بر  از عرویسی مجلل پش حاچی  افغان ها پس   
 
ی است . چون همه وين  هن 

ی   وین  ی افغانها به نام قاچاقنی هن  حسادت میورزند، به زودی او در تمام آلمان بن 

هم مرصف كند اين تاپه را از نام  مشهور شد ... حال اگر او چند ميليون مارك 

  . انستخود و خانواده اش پاك كرده نه خواهد تو 
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ی ، اصلن گل   نه ميدانم راست است يا دروغ ، اما، مردم حاال ميگویند كه حاچی

داشته در آلمان نام خود را تغن  داده است.  آغا نام دارد و چون در كابل نام بد  

امارات ، بل وقبر برای كار قاچاق به     حتا ميگویند كه اصلن به حج هم نه رفته

  ... ه گويا برای حج به عربستان رفته بوده است رفته بود به دروغ ادعا كرده ك

+ 

 برگرفته از شماره  
 
 ۲۰۰۰مارچ   -نی آسما  چهاردهم مجله
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 رویداد ها از چشم شير  شنر آغا 

 الملل   
  :منابع بير 

 ملل متحد سال دوهزار را سال " زن و صلح " اعالم نمود . 

آغا   : شنر

ی آفتاب  
اين كار ملل متحد ، به درازي تاريــــخ ، به پهناي جغرافيه و به روشبی

ی نادرست است
  . بيجی

به حيث " سال زن و صلح " به اين معنا است كه گويا اين   ۲۰۰۰اعالم سال  

ميالد    ۲۰۰۰ از  پس  و  پيش  بوده  سال   " جنگ  و  "زن  سالهاي  مسيح گويا 

  !باشند؟

ــخ تا به تاريــــخ و از آن زمان تا كنون رسارس تاريــــخ ،    در حقيقت از ماقبل تاريــ

ی برميآيد كه به احتمال  تاريــــخ مرد و جنگ بوده است و از  شواهد و قراين چنن 

ی خواهد بود ی چنن    . زياد ایلی مابعد تاريــــخ نن 

به هر رو ، به نظر من بايد جنس ظريف ، ظرافت كند و بر اين اتهام ملل متحد  

اض نمايد و بخواهد كه   ــخ و تاريــــخ، هميشه   چوناعنر اين هزاران سال ماقبل تاريــ

سال مرد و صلح "  " سال مرد و جنگ " بوده است ، اكنون بايد سایلی هم "  

 هميشه جنگجو و جنگاور و جنگنده و يا در يك كلمه  
 
اعالم شود ، تا اين نيمه

 تاريــــخ خود ؛ به جاي جنگ به صلح  اين جنس  
 
زمخت به خود آيد و با مطالعه

  . فكر كند

  *** 

 روم
 
اک كننده گان جلسه   : يیک  از اشنر

ی است كه يگی از اعضاي هيات ،  
 روم [ از لحظانر

 
ين خاطره ام ] از جلسه بهنر
باره  قرص دلكشا و مراسم با شكوه رسم و گذشت  در حضور پادشاه سابق در  

ت گفتند: هيچيك از آن     خاطره ها مرا به خود در گذشته ها ياد كرد . اعليحرصی
ی است كه در  

ين خاطرات من از لحظانر ت گفتند : بهنر نه ميكشد . اعلیحرصی
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ديگر نقاط وطن ، در دهكده ها و دامن كوه ها  نورستان و پكتيا و بدخشان و  
دم . جوانان و نوجوانان به ديدنم ميآمدند ، با من   ی مينشستند و تنها قدم من 

ی ميگفتند و با هم رفيق   ميشديم . قصه ميكردند ، و از همه چن 

آغا    : شنر

ی بچه گان افغان لباس پوشيده و به  
ی مانند دهانر

م افغانی اگر ژورنالستان محنر
بيحاصل   نزديك روم گشت و گذار جاي مراجعات مكرر و  ي در دهات  دفنر

شاه سابق  كنند ، شايد باالخره بتوانند به مراد برسند و چانیسی براي مصاحبه با  
 نصيب شان شود . 

 *** 

ي بير  الملل  رس    : انه هاي خنر

ی آريانا را كه مرصوف يك پرواز   كت هوانی يك دسته طياره ربايان ، يك طياره  رسر
يف بود ربوده و پس از فرود در اوزبيكستان ، قزاقستان داخیلی از كابل به مزار   رسر

به رغم   پرواز  اين   . آوردند  لندن  به   ، بر  و روسيه  امنيت  ممنوعيت شوراي 
ی   الملیلی آريانا ، صورت پذيرفت . پروازهاي بن 

آغا    : ش. شنر

اين عمل اثبات كرد كه اگر افغانها با هم همكاري كنند ، هيچكس و حتا شوراي  
ی نه خواهد توانست تصاميمش را بر افغانها تحميل كند و    امنيت نن 

ا
مانع    مثل

 پرواز آريانا به خارج شود . 

***  

ي بير  الملل      : رسانه هاي خنر

ی سازمان ملل متحد ، يك ديپلومات هسپانیانی را به جاي  
ی عنان رسمنیسر

كوفی
ی نمود . براهيیمی به حيث نماينده  خاص    خود در امور افغانستان ، تعين 

آغا    : ش. شنر

ی به حيث نماينده  خود در امور افغانستان 
تا به حال هر كیسی را كه رسمنیسر
ی كرده ، مبرصين صايبنظر   ی آنتعين 

 را به فال نيك گرفته اند .    افغانی
ا
ی    مثل

، وقبر
ی گرديد ،   ی به اين سمت تعين 

ی  نوربرت هول يك ديپلومات جرمبی گفتند تعين 
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ی به اين ماموريت نشان دهنده  آن است كه   ديپلومات يك كشور قدرتمند غرنی
ی كه وظيفه بر  اكنون ملل متحد جدن  

در صدد حل قضيه است . و باز زمانی
ی گذاشته شد تبرصه كردند  عهده  يك مسلمان ع كه چون او مسلمان  رب افريقانی

است و از كشور عقبمانده ، در داد و معامله با برادران مسلمان خود از يك  
ديگر موفقنر خواهد بود ... و اكنون كه پس از ناكامی ديگران كشور عقبمانده   

  !گفت ؟يك هسپانیانی پا به ميدان گذاشته چ  خواهند  

ی كه  ساند ، هسپانیانی ها مانند افغانها مردمان  تا جانی معلومات ناقص بنده من 

ی با  خونگرم و سلحشور و »مردانه   صفت« استند . رنگ مو و پوست شان نن 

  . همدیگر شباهت دارد

 داخیلی  
ی پس از مرگ فرانكو ، كه با سقوط جمهوري هسپانيا در يك جنگ خونن 

زمام   ديكتاتور  يك  حيث  د به  برعهده  را  پادشاه  امور  خوان كارلوس   ، اشت 

كودتا ، بر  هسپانيا شد . او به خاطر شهامتش در دفع تالش نظاميان براي  

  . محبوب خود نزد ملت افزود

در هسپانيا همه ساله مراسیمی برگزار ميشود كه در شهرها گاوهاي نر پرزور و  

« خود  مست را به كوچه ها رها   ی
ی

جلو  ميكنند و جوانان براي اثبات »مردانه یک

همه ساله شماري  اين حيوانات خطرناك و بلند شاخ ميدوند . در اين مراسم  

ی چند از اين  
مگاه تبی ی موفق ميشوند بر رسر از گاوهاي به هيجان آمده و خشمگن 

  . جسور شاخ بزنند و يا آنان را زير پا كنندجوانان  

هسپانيا  همچنان بايد گفت كه گاوبازي كه يك بازي خطرناك است ، بازي میلی  

ود   . به شمار من 

مهار  راه  تا  توانست  ملل متحد خواهد   هسپانیانی االصل 
نماينده  آيا  اين كه 

ی از كودتاهاي  
ی  بحران فاجعه بار نایسر

ثورين را در افغانستان بيابد يا نی پرسیسر

ی آن را خواهيم دانست . و اما الاقل در " سال  
است كه در آينده پاسخ يقيبی

ی سازمان ملل متحد گفت كه در ميان اين    زن و صلح " بايد به
آقاي رسمنیسر

ی به  هفت نماينده اش در طول اين  
بيست و چند سال تا به حال يكبار هم زنی

ميكند  اين ماموريت برگزيده نه شده است . معلوم نيست چرا ملل متحد فكر  
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يا   كه مثال ، امن  امارت و يا ريس دولت اسالمی و يا هم اين يا آن رهنی تنظيم و 

  ... ؟!از زن خوش شان نه ميآيدقومندان ، خداي ناخواسته  

 چ  بدي دارد اگر يكبار چند زن به حيث نماينده و معاون 
ا
از سوي ديگر اصل

ی صلح   در افغانستان توظيف شوند ؟! اگر آنان  نماينده و امثالهم براي تأمن 

 هم  و اگر    خالف انتظار همه توانستند صلح بـياورند ، هم خرما و هم ثواب
ا
  مثل

موفق نه شدند الاقل اين امر كاملن ثابت خواهد شد كه توانايیهاي ديپلوماتيك  

  . با هم برابر اند - توانايیهاي فكري ديگر اين دو جنس مانند تمام    -زن و مرد 

+ 

 ۲۰۰۰مارچ  -نی آسما  چهاردهمبرگرفته از شماره  
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 مناسبت شصتمير  سالروز تولدشبه   –اهدا به هارون یوسف  

ییک افغان    تنر

نام هارون یوسفی پیش از آن که او را بشناسم برایم آشنا بود. گرچ  نام رسیم   

 
ی

خانه یک نام  و  حمیدهللا  خانواده که     ام  بزرگان  از  یگ  اّما  است،  همایون  ام 

روانش شاد باشد، مرا از روی مهربانی خاص خودش هارون صدا م کرد. او  

ی با لقب هانی که مناسب حال شان بود، مسما  بچه ه ای دیگر خانواده را نن 

  .ساخته بود

ین رفقای دوره    بهنر ما  بود.  یوسفی  ما هم   
 
 همسایه

 
تخلص خلیل بچه اّما،  و 

این    ، نام یوسفی را م شنوم  ی جهت وقبر  به همن   بودیم. 
کودیک و نوجوانی

ین آن روزگار.  با خاطره    – رفیق شفیم پیش چشمم ایستاده م شود   های شن 
  .این یوسفی هم آدم بسیار شوچی بود

  
ی

به عالوه  همسایه یک  ،      من و خلیل یوسفی
 
و رفاقت ، یک سال در فاکولته
و   بغل  زیر  دبل  های  با کتاب  بودیم.  ی  نن   

همصنفی پوهنتون کابل  ی  انجینن 
را   برعکس  و  پوهنتون  به  راه خانه  جا  یک  روز  هر  در کمر،  پیاده  سالیدرول 

ان   بودند و دخنر پرانی اش در عذاب  پرزه  از  به راه  های رس  میپیمودیم. دخنر
شوفر از شوق بودن با او. و اّما، در این رابطه میان ما قاعده  روشبی موجود  
بود: هرکس اول انتخاب کرده بود، دیگری آن را بر خود حرام م دانست. و 

 خود مان کاملن آدم های رس به
 
  .راه بودیم هر دو در کوچه

ی من و خلیل تا نیمه های شب، بیدار میبودیم و با هم یک جا درس   شب ها نن 
فتیم و   میخواندیم. وقبر نمیه شب از درس خسته میشدیم، برای تفریــــح من 
محمد، را که همسن و سال ما بود بیدار میکردیم. محمد، شبانه در دکان پدرش 

 ما حدود سه چهار صد منر فاصله
 
داشت، میخوابید. این دکان در  که از خانه

 شادروان کریم مستغبی قرار داشت. 
 
 شهدا رویاروی خانه

 
 قلعه

 
ایستگاه سابقه

محمد برای ما میوه را میشست و پس از خوردن میوه چند تا سگرت هم از او  
  .میخریدم و به خانه آمده باز هم درس میخواندیم

محمد ، آدم نازنیبی بود. پس از آن که من برای تحصیل به خارج رفتم. بار اول  
ی خرید را دیده بود،   که پدرم برای خرید رفته بود، محمد که خریطه های سنگن 
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تان    
 
خانه به  خودم  من  را  سودا  بروید،  شما  جان  »کاکا  بود  پدرم گفته  به 

سانم«. پدرم متعجب شده بود که چرا فروشنده کار  و بارش را رها کرده و    من 
میخواهد در بردن سودا کومکش کند و نشانی خانه را از کجا میداند. محمد از  
رفاقت ما به پدرم قصه کرده بود. وقبر در رخصبر تابستانی به کابل آمدم، پدرم  

  .و محمد، هر دو این حادثه را برایم قصه کردند

د« بیجی درست است ی  یوسفی به  این که میگویند» گپ از گپ میخن 
 
. از قصه

  .کجا رفتم

ک دیگر هم داشتند:   ، دو وجه مشنر آن یوسفی و این یوسفی به عالوه  شوچی

هر دوی شان مکتب غازی را خواندند. پدر هر دوی شان داکنر طب بود. و اّما،  

ات    پدری پشت کردند و راه خود را رفتند. خلیل مهندیس تعمن 
 
هر دو به پیشه

سال بزرگنر است ادبیات خواند. حاال خلیل در نیویارک   خواند و هارون که سه

 .است و هارون در لندن

ی به رغم هزار و یک تفاوت به عالوه  یک سانی نام او و لقب   من و هارون نن 

ی داریم. گرچ  یوسفی از من سه سال بزرگنر   خاص من، شباهت های دیگری نن 

تعلق        زنده باد«  -باداست، اّما، با آن هم هر دوی ما به نسل رسکش »مرده  

ی تلخ تاريــــخ« مان     »رس پوقانه ها    داریم، که حساب« کرده بودیم تا به »طنی

   .برسیم

ی مانند او به مسلک پدری »خیانت« کردم. پدرم ادیب بود و من رفتم   من نن 

ی الملیل خواندم. و اّما، وقبر   مهندس شدم و سپس هم دیپلومایس و روابط بن 

 و روزگار ب
ی

 رو کردم و  زنده یک
ی

ه من خیانت کردند، از رس ناچاری به کار فرهنگ

آشنا   یوسفی  هارون  با  بود که  ی مسن   در همن  استم.   آسمانی 
امروز گرداننده 

ی   « که به مناسبت پنجمن  شدم . در »جشنواره  هنی ، ادبیات و فرهنگ افغانی

روزهای   به  آسمانی  ات 
نشر آغاز  سال    11و  10سال  در    2000دسامنی 

ورت برگزار گردید، با هارون یوسفی که با لطف بسیار از لندن آمده بود،  فرانکف

  .از نزدیک آشنا شدم

 که آسمانی هنوز همکاران طناز نه داشت، برای پر کردن این خال، من از   
زمانی

ی م شدم؛ که پساننر از برکت رس هارون یوسفی و   رسناچاری مرتب مرتکب طنی
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ی کم دست کشیدم. گفتم همسلکانش از داخل و خارج کشور،   ی از این کار چن 

ی کم، زیرا اکنون تنها برای فراغت خود مینویسم ی ی خودش    -چن  زمانی که طنی

 .بیاید و تولد شود

اّما، هارون یوسفی که چاره  برگشت نه داشت، به »خیانت« خود وفادار ماند  
  .و از برکت آن طناز مشهور، گرداننده  موفق و نطاق ورزیده گشت

نطا  ارتباط  از  به  بگویم.  باید  را هم  مان   صحبت دیروزی 
 
فر که گفتم، قصه
 
ی

اش که فرهنگدوستان در لندن آن را رسشته کرده اند،     محفل شصت ساله یک
 اش تقدیر کنند، برایش تیلیفون کردم. خواستم طوری که  

ی
تا از کارهای فرهنگ

نی  ورت  ست؛ این  ادب اروپانی ایجاب م کند نامم را بگویم. گفت به نام رصی
ی است و خواست از روی مهربانی از صدایم تعریف کند.   صدا خودش نامت نن 
گفتم سال ها پیش که برای تدوای به ماسکو رفته بودم، هر روز برای »چک 
اپ« با یک داکنر رس و کار داشتم. در این میان داکنر گوش و گلون از من پرسید  

منفی بود. اّما، چون کنجکاو شده  که آیا آواز خوان اوپرا استم. معلومدار جوابم  
بودم، علت را پرسیدم. داکنر کامم را با نام که فراموش کرده ام ، مقایسه کرد  
ی کام خواننده  اوپرا نه شده است. یوسفی   و گفت حیف است که آدم با چنن 
؛ کامم در جوانی برای   پرسید که آیا هیچوقت آوازخوانی نه کرده ام. گفتم : نی

؛ و    - »زنده باد انی ی ؛ در هنگام تحصیل و کار، گاهگاه برای سخنی مرده باد« گفنر
  .پس از آن برای »غالمغال« استعداد نشان داده است

 اکادم علوم طبی قوای مسلح در کابل  
 
یوسفی هم گفت که باری در شفاخانه

ی گفته بود که آن داکنر در   ی در مورد کامش چنن  یک داکنر گوش و گلون به او نن 
به من گفته بود. و اما برای صحت ادعای داکنر در مورد کام یوسفی  ماسکو  

سندی هم در یوتوپ وجود دارد . اگر شما به سن قانونی رسیده اید و شنیدن 
ی شان ممنوع اند، مجاز میدانید ،   هانی را که در فرهنگ ما گفنر

ی  چن 
نام حقیفر

 پارچه نی است که در آن شوچی و طنازی و  
ی  تان همن 

آواز هارون پس جایزه 
یوسفی با هم آمیخته اند و اگر استعداد آزاد خندیدن را داشته باشید موجب  

 
ی

  . تان هم خواهد شد   رفع خسته یک

  -و اما ، به ارتباط محفل یادم رفت به یوسفی بگویم که باید ویکتور کارگون 
را هم باید در کنار شخصیت   - افغانستان شناس معروف شوروی و حاال روسیه

که زبان های افغانی را     خارچی دعوت میکرد. این افغانستان شناس  های دیگر 
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انی های   ین صحبت میکند، بعضی وقت ها در مقاالت و سخنی  شن 
 
هم با لهجه

ینکاری های میشود که در خنداندن دست کیم     اکادمیک خودش مرتکب شن 
ی نه دارند.    از طنی

ا
ی سالروز تولد هارون یوسفی د  مثل عوت  اگر در محفل شصتمن 

مندان   میشد، بعید از احتمال نه بود تا بگوید: »هارون یوسفی از شاعران و هنی
دوره  سلطان محمود بود که از ترس غضب حکام بعدی ، سوار بر پیگاسوس  
جهانی   بود که شهرتش  تبعیدگاه  ی  همن  در  فرار کرد.  دنیا   

 
نقطه ترین  دور  به 

 .«...شد

 درویش  یوسفی عزیز، حاال شام شده و فردا باید ا 
 
ین نوشته را به حیث تحفه

ی در   ی  ات به نشر برسانم. باور کن کوشش کردم چن 
ی

به افتخار شصت ساله یک

ی بیشنر از این حاصل نه   ی  خایل چن 
 
خور این مناسبت بنویسم؛ و اما از چنته

لندن   تا  »دستت  نیامد  خوشت  اگر  و  آباد  ات  خانه  آمد  خوشت  اگر  شد. 

 این زبانزد، نی معنا میشود.  خالص«. نی ببخش. خودت که در لن
ی دن اسبر گفنر

این   ایجاد  نیست که زمانی سبب  انگلیس دیگر همانی  پن   از سوی دیگر شن  

  .زبانزد شده بود

بود و موجب    معنا خواهد  باز هم نی  تا کابل خالص«،  بگویم »دستت  اگر 

د. و باید اقصای   ؛ زیرا اداره  کابل دیگر از کابل صورت نه میگن  نقاط  رسگردانی

  .جهان را بگردی تا شکایتت به جانی برسد

ی خالص«، در آن جا اگر چانس یاریت کند شاید    اگر بگویم دستت تا »واشنگنر

شکایتت به دست »اوباما« برسد. اما، دیگر بسیاری از طرفدارن »اوباما« هم  

با ما« است »اوباما« بیچاره پس از باخت اخن  انتخابات  - نه میگویند: » او 

چ  رسد    -چنان خیس شده، که خودش هم نه میتواند بگوید با یک استکنگره  

 .به من و تو

اگر    جا  آن  است.  مانده  نه  دیگر  ی  نن  ماسکوا  هم  یا  و  یا مسکو  ماسکو،   
مزه 

. برای رسیدن به   ی دستت به مدویدوف برسد، شاید برایت بگوید برو نزد پوتن 

ی ، شاید مجبور شوی پول کالنی رشوه بدیه و آخ ر کار او هم برایت خواهد  پوتن 

گفت: » چون با در نظر داشت تجربه گذشته، روسیه حارصی نیست به صورت  

مستقیم و علبی در امور داخیل میان افغان ها مداخله کند، پس برو نزد... یا...  

من،   نام  شنیدن  با   
 
حتما باش که  ی  مطمن  و  افغانستان  داخل  در  نزد...  یا  و 
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اگر نزد آدم های او بروی، ممکن است »پوقانه  مشکلت را حل خواهند کرد«. و  

ها«...... و یا » کیسه مال« و... را به خود گرفته باشند. در این صورت از ناتو  

نیشنل هم جانت را نجات داده نه خواهند توانست   .تا م م و امنیسبر اننر

باید    افغانی  ت  به خاطر غن  هم  اسالم«  القری  »ام  و  آباد«  از خن  »اسالم 

  .یبگذر 

اقتصاد    اگر بگویم دستت تا »بیجینگ« خالص که حزب کمونیست در آن 

« جهان کهن رسمایه   ی ی تا چن   به جانی رسانیده که »چن 
ی رسمایه داری را در چن 

نه   از عیب  باز هم خایل  چینانی ساخته،  قیمت  ارزان  از کاالهای  پر  را  داری 

ی ضد نظام  حاکم و دعوت    خواهد بود؛ زیرا ممکن است طلب حق در آن جا طنی

 ...«مردم به شورش تلفر شود و بفرستند پهلوی » لیو ژیاباوو

نت« خالص. در خانه نشسته ای و   هان هان ، یافتم ، یافتم : »دستت تا اننر

یس  دنیا من 
 
 ...نی زحمت به همه

ی سالروز    -وی وی وی؛ خرانی شد  « شد. من میخواستم شصتمن 
کار »افغانی

یک بگویم. گپ به دعوا کشید. جای شکرش باقیست که تولدت را برایت   تنی

ابت در آن سوی »مانش« اسبر و من در این سویش در   ی تو در ملک ملکه الن 

ملک کنسلر مرکل و ملکه بیاتریکس هم در وسط... وگرنه شاید گپ به زد و  

سید و کار جشن فردا را خراب میکرد  .خورد هم من 

م ،  ما مردم را خراب کرده    نی رفیق ، نی برادر ، نی محنر
 
این یس سال جنگ کله

اینقدر  باید  اند. وگرنه چرا  تحمیل کرده  ما  بر  را هم خارچی ها  است. جنگ 

اعصابم خراب میبود که این خزعبالت را بنویسم . ببخش . اگر قهر شده ای  

از قهرت بگذر، این بار فرار نه کن، بیا که دوباره آشبر میل کنیم... وقبر آشبر  

تنظیم ساالران و جنگ ساالران ممکن است، چرا من و خودت به حیث    میان

اگر جنگ کردیم و فهمیدیم که   دو روشنفکر رس گپ هیچ جنگ کنیم و باز 

 !اشتباه کرده ایم، چرا آشبر نه کنیم؟

  + 

ه     ۲۰۱۰- ۱۲-۱۸   -نی آسما وبسیات در  منتشر
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 م ي ني ات ور های طالي ی

  سياست فريب ميخورد که فکر کند ديگران را فريب داده استانسان وقبر در  

 ***  

همه را ميتوان برای مدنر فريب داد ، عده نی را برای هميشه ، اما نه ميتوان   
 همه را برای هميشه فريب داد 

***  

د   ی  نصف بدبخبر های اين جهان از فقدان رصاحت و کتمان حقيقت برميخن 

***  

میآيد و در زمان زمامداری نيکنام   نشيبی گرد  ثرونر است که در دوره  خانه 
  خرچ ميشود

***  

وزی سپاه اميدواری است  ين وسيله برای فتح و پن 
  بهنر

***  

  دشمبی آساننر فراموش شده ميتواند ، تا تحقن   

 ***  

بدکاری  بشر چون صالح و پاک باشد ، به قانون نيازی نه خواهد بود و چون  
 چندانی ساخته نه خواهد بود عام شود از قانون هم دگر کار 

***  

ی برای ظلم است   آخرين درجه فساد کاربرد قوانن 

***  

فساد بر دو نوع است: نخست آن که قانون شکبی عام شود ، که اين چاره  
ی   فسادآور باشند، در اين صورت اصالح امور  پذير تواند بود؛ دوم آن که قوانن 

  «دشوار تر ميشود زيرا درديست برخاسته از خود »درمان
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*** 

  برای اين که پيش قاصی نه ايسبر دنبال قانون راه برو

 ***  

ی حکومت ديکتاتوری و ديموکرایس آن است ، که در اویل اگر پارلمان   فرق بن 

قصد و در دوم حکومت به ساز پارلمان و اما به   باشد ، به ساز حکومت من 

  ملت ناگزير باید به ساز هر دو برقصد هر رو 

 ***  

در حکومت ديموکرایس مردم همه باهم برابرند ، چون همه از حقوق برابر   

  برخودار اند ؛ در حکومت 
 
ديکتاتوری باز همه مردم با هم برابرند ، چون همه

 شان از حقوق و آزادی نی بهره اند. 

  *** 

فريا از خشم  ناراصی  ملت  را  وقبر يک  آن  جلو  مستبد  زمامداران  د ميکشد، 

يک ملت در سکوت رس به گريبان تفکر برد ،  گرفته ميتوانند ؛ ویل زمانی که  

  آن وقت مستبدين بايد در هراس شوند

  ***  

  با باز شدن در هر آموزشگاه ، در يک زندان بسته ميشود 

***  

سياری از آنها انجام يافته  اگر کار های با ارزش را کمنر دشوار جلوه ميدادند ، ب

  ميبودند

 ***  



------------------------------------------------------------------------------  
 [ 137] صفحه                                                      «یکت ی ژورشت »طن  می جرا

 

  متأسفانه تجربه ميوه نی است ، که تنها پس از گنديدن چيده شده ميتواند 

***  

  دانیسر که سود نه دهد ، گنجی است که از آن خرچ نه کنند

***  

انسانهای ناتوان نه میتوانند حتا از فرصتهای مناسب استفاده کنند ديگران  
،  منتظر   مینشينند  مناسب  را  فرصت  مناسب  فرصتهای  بزرگ  آدمهای  ویل 

   میآفرينند

***  

ی است   فهميدن هميشه بهنر از آموخنر

***  

 کار بدون تفريــــح آدم را خسته ميسازد ، اما تفريــــح بدون کار آدم را تنبل ميسازد.  

***  

 کردن ، مانند آن است که انسان در شب کاملن تار نی عشق زنده 
ی

يک چشم  یک

 بگشايد .  

 *** 

ی مو به ارمغان میآورد   . تجربه شانه نی است ، که رسنوشت پس از ريخنر

***  

 . بعضی ها ميخواهند حتا چرخ تاريــــخ را به حيث خدمتگزار خود ثبت کنند

***  

ی نادرست است ، يا اين که عقل سالم  ی خالف عقل باشد ، يا اين چن  ی اگر چن 

  . نه میباشد 

***  
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انسان دارای عقل سليم  ا از  انسان متمدن و حاال  باز   ، انسان بدوی بود  ول 

  . صحبت در ميان است

***  

  . حماقت هجو کردن ، کمنر از حماقت مدح گونی است

***  

  . انسان قادر به هر کاري است . بعضی ها حتا ميتوانند دوباره ميمون شوند

***  

ی از عرص خود   سبقت جسته ، به آن معنا است ، که عرص  اگر يک اثر هنی

  . تأخن  ميکند

***  

 بعض
 
ی است ، که نظريات را از فروپایسر نجات ميدهد  ا ی  . سنجاق يگانه چن 

***  

در ميان همه مبادالت در عالم ، تبادل نظر يگانه تبادله نی است ، که هيچ  

ر نه میکند   . طرف در آن رصی

***  

  . ميداند ، به راسبر دانشمند استدانشمندی که دانست کم 

***  

بيشنر   ، اطالعات هرچه   هرچه کوچکنر 
 
متخصص کیس است که در عرصه

ی را بداندداشته باشد . به تعريف ديگر در  ی همه چن    . باره هيچ چن 

سياستمدار کیس است که فکر ميکند ، در زمينه های هر چ  بيشنر اطالعانر  

ی نه میدانددر  داشته باشد . به تعريف ديگر    . همه زمينه ها هيچ چن 
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***  

جنگجو اگر به جنگ رفت احتمال دارد که يا کیس را بکشد ، يا اين که کشته 

  . شود

ی و کشته شدن میفرستد   . قومندان در جنگ، جنگجويان را به کشنر

د   . سياستمدار در مورد جنگ و يا صلح تصميم میگن 

*** 

ين داليل را ميتوان يافت برای بد ترين کار ها هم     . خوبنر

***  

اف شهامت زياد به کار دارد   . اعنر

*** 

  . غلبه بر ديگران ساده تر از غلبه بر خود است

***  

کليد شناخت قفل سياست حروف » ه « و » ا « ، ميباشد ، آن را در وسط  
  . سياست بگذاريد ، معما حل خواهد شد  

*** 

سد ، که عاقالن ساکت باشند و جاهالن ياوه رسانی  مصيبت زمانی به   اوج من 
 . کنند

***  

ين سياستمدار کیس است که از ديگر سياستمداران کمنر بد باشد  . بهنر

***  

  : سياست بر سه نوع است

 خام عقل است ؛ -
 
  سياست متگ بر احساسات ، که نشانه
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  برابر ندای وجدان ناشنوا است ؛سياست متگ بر منافع ، که گوشش در   -

  . سياست متگ بر اخالق و وجدان ، که هنوز در عمل ديده نه شده است -

*** 

ی آمدن هم باشيد ی در فکر پاين 
  . هنگام بلند رفنر

*** 

  . زمان به طور برگشت ناپذير به جلو حرکت ميکند

*** 

  . نده منع باشدبدترين زندان جانی است که در آن شادانی ، خویسر و خ

*** 

ی آزادی ديگران و صدمه نه رسانيدن   آزادی واقع مرزی جز محدود نه ساخنر
  . به منافع جامعه نه ميشناسد

***  

د ی   . تعصب از نادانی و سست باوری بر ميخن 

*** 

  . دوست بداريد تا شما را دوست بدارند

*** 

  . استدروغ اهانت به خود و اهانت به طرف مقابل 

*** 

ی که بیجی عادالنه تقسيم شده ، عقل است ؛ زيرا هيچکس از کمبود   ی يگانه چن 
  . آن شکايت نه دارد

***  

از دانانی رواداری و  بار ميايد و صلح  نابردباری و سنگدیل  از جهالت،  جنگ 
  . مهربانی 
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*** 

ون از   خود هم    اگر کیس ارزشهانی را در اندرون خود نه داشته باشد ، در بن 

کرد . اگر انسان در خود انسانيت آنها را نه خواهد شناخت ، يا درک نه خواهد  

ی رعايت خواهد کرد   هر انسان ديگر را نن 
 .داشت ، حيثيت و کرامت انسانی

*** 

 تازه نی را کشف  
فبر که برسد ، شگفبر علم از شگفبر آغاز ميگردد و به هر پيشر

 .خواهد کرد 

*** 

   . اموری که جنبه های گوناگون دارد ، نه بايد فورن داوری نمود در 

*** 

ی همسنگ شدن با دشمن است و گذشت و بردباری برتری نسبت   انتقام گرفنر

 . او و غلبه بر دشمبی 

*** 

 .کار انسان را از بالی تنبیل ، نياز و فساد نجات ميدهد  

*** 

 . بذر نه پاشيدن استخواندن و عمل نه کردن در حکم قلبه کردن و 

***  

بيکار   باشد و  تندرست  آن است که  از  بهنر   ، باشد و کار کند  ناجور  اگر  آدم 

 . بنشيند 

*** 

ان کرد   . خسارت را نه ميتوان با وارد کردن خسارت جنی
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*** 

 . يا چنان بنما که اسبر ، يا چنان باش که مينمانی 

*** 

 . پرور اند مردم که با ستمکیسر عادت کنند ، ستم 

*** 

 .مادر شاهکار هسبر است

*** 

   .ظرف چونی را تنها يکبار ميتوان روی آتش گذاشت

*** 

ی محال نيست ی  .در عالم عشق و خيال هيچ چن 

*** 

ان آن را پنهان میسازند  .جوانان سن و سال خود را فراموش ميکنند و پن 

*** 

ين حجاب ها است    .عفت بهنر

*** 

 .یخوب اند ، اما نه برای هر کارهمه 

*** 

 .آدم نی شخصيت جسد متحرک است 

*** 

اگر کوزه را به سنگ بزنی ، يا سنگ را به کوزه ، در هر دو صورت شکست با  
 .کوزه است

*** 
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از فرط   توده  مردم هم وقبر که خواب باشد خطرناک است و هم زمانی که 
 .تحريک فعاليت تدريجی را نه پذيرد 

*** 

سياسبر که رو به گذشته و پشت به آينده حرکت کند ، حامل و عامل فاجعه  
 .است

*** 

د  ی ميمن   رقيبانش نن 
ی

 با مرگ مردان بزرگ چشم تنگ

*** 

را  قربانی  دهان   ، استمداد  فرياد  از  ی  جلوگن  برای  جنايتکار  و  دزد  چنان که 

ی به آزادی    .ميدهندبيان اجازه نه ميبندد، مستبدين نن 

*** 

وهای سياسب  که به درسبر انديشه ها و برنامه های خود اطمينان داشته   نن 

باشد ، از انتخابات و رای مردم هراس نه  و هدف واقع شان خدمت به مردم 

 .دارند

*** 

 .گایه يک لقمه نان بيشنر از يک ضيافت مفصل ارزش دارد 

*** 

اين هم  ، بودن    تنها خوشبخت بودن کافی نيست  مهم است که خوشبخت 

 .خود را درک کنيم

*** 

خوشبخت کیس است که در گذشته نه ماند ، گذرا بودن حال را بداند و به  

ی اميد داشته باشد  .آينده نن 

***  



------------------------------------------------------------------------------  
 [ 144] صفحه                                                      «یکت ی ژورشت »طن  می جرا

 

ی   .در ماديات از خود فرودست تر و در معنويات از خود فرزانه تر ببن 

*** 

سند کار های بزرگ هميشه در ابتدا محال به   .نظر من 

*** 

 ستايش باشد ، اما از ستايش شدن بگريزد
 
 .انسان بايد شايسته

*** 

 .مدح ، مداح و ممدوح هر دو را فاسد ميسازد

*** 

يننر از ازدواج است چنان که رومان جذابنر از تاريــــخ است  .عشق شن 

*** 

ی است که تمام دردرس های کوچک را به يک درد رس   بزرگ ، اما  عشق اکسن 
 .دلخواه معاوضه ميکند

*** 

ی با هم خسته نه ميشوند ، چون از خود سخن   عاشق و معشوق از سخن گفنر
 .ميگويند

*** 

 را نه ميتوان پنهان نمود عشق و رسما خورده 
ی

 .یک

*** 

د ، پس معلوم نيست چرا   عمر لحظه کوتایه است و هر آدم دير يا زود ميمن 
 .بعضی ها عجله دارند 

*** 

، بل در اگر ميخواهيد دشمن نه داشته باشيد   ، در صدد نابود کردن دشمن نی
 .  کن نمودن دشمبی باشيد فکر ريشه
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***  

به معشوق  به قدرت مثل وعده  عاشق  از رسيدن  وعده  سياستمداران پيش 
 .  عمیل ميشود است ، که پس از عرویس کمنر  

  + 

باال  یادداشت:   های   نکته 
 
مجله برای  ها  نوشته  و  ها  ترجمه  و  از  سباوون 

گرفته شده اند. پس از چند دهه حاال دقیق به یاد نه دارم که کدام    ،آسمان  

 ها را ترجمه کرده ام و کدام ها را خود نوشته ام.  
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